
ஊட்டம் தரும் 
சிறுதானியம்!

வீடடில் ஈஸியாக 
தயாரிககப்படும் 
ஐந்து ககாசு விரடடிகள்

மிளகாய் சாகு்படியில் 
ந�ாய் நேலாண்ே

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

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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ஆங்கிலப புததாணடு 
�ல்்ாழ்ததுக்ள 

கதரிவிததுக 
ககாள்கிந�ாம்.

அகரிசகதி மின்னதழின 
்ாசகரகள் ேற்றும் 
கடடு்ரயாளரகள் 

அ்்ன்ருககும் 
அகரிசகதி ஆசிரியர 
குழுவின சார்பாக 
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வி்சாயிகளுககு 
அகரிசகதியின அறிவிபபு

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

5பதிப்பு-2 | இதழ் - 16 | 31-12-2021 | மார்கழி 2 

https://wa.me/+919940764680


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 54 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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உலகளாவிய பசி குறியீடு 2020 (ஜீ.ஹெச்.ஐ) இல் உளள 
107 நாடுகளில் இந்தியா 94-வது இடத்தில் உளளது. அதன் 
அறிக்கயின் படி இந்தியாவின் பசியின் அளவு என்பது 27.27 % 
உயர்ந்து “மிக, தீவிரமானதாக” வலுபஹபற்றுளளது. எனினும் கடந்த 
ஆண்டு 102-ஆவது இடத்தில் இருந்து எட்டு இடஙகள முன்்னறி 
இருபபது கவனிககப பட ் வண்டிய ஒன்்ாகும். இந்தியாவின் மககள 
ஹதா்கயில் 14% ் பர் ஊட்டச்்சத்து கு்்பாடு்டயவர்களாகவும், 
குறிபபாக ஐந்து வயதுககுட்பட்ட குழந்்தகளில் 37.4 % வளர்ச்சி 
குன்றும் விகிதமும், 17.3 % த்்சயிழககும் விகிதமும் மற்றும் 3.7 % 
இ்பபு விகிதமும் உளளதாக உலக சுகாதார அ்மபபு கூறுகின்்து.

நுண்ணூட்ட்சத்து கு்்பாடு, இ்பபின் விகிதத்திற்கு ்நரடிக 
காரணி என்்ாலும் இரும்புச்்சத்து, துத்தநாகம், ்வட்டமின் 
ஏ, ்வட்டமின் சி, மற்றும் அ்யாடின் கு்்பாடு ்பான்் 

ஊட்டம் தரும் 
சிறுதானியம்!

சிறுதானியங்கள்
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இந்தியாவின் தடுகக முடியாத முககிய 
ஊட்டச்்சத்து பிரச்்ச்னகளின் காரணியாகும். 
உலக ஊட்டச்்சத்து கு்்பாட்டின் படி 
மிக முககிய வடிவமாக இரும்புச்்சத்து 
கு்்பாடான இரத்த ்்சா்க அதிகம் 
பாதிகக கூடிய ்நாயாகவும், ்மலும் உலக 
சுகாதார அ்மபபுகளின் படி இரத்த ் ்சா்க 
உலகளவில் 1.3 மில்லியன் மகக்ளயும் 
குறிபபாக 43 % பாலர் குழந்்தகளும், 51 % 
கர்பபிணி ஹபண்களும் மற்றும் 37 % பளளி 
வயது குழந்்தக்ளயும் பாதிககின்்து.

்வட்டமின் ஏ கு்்பாடு என்பது 
தவிர்கக முடியாத , உலக முழுவதும் 
பரவிககிடககும் முககிய ஊட்ட்சத்து 
பிரச்்ச்னயாகும். ஒவஹவாரு ஆண்டும் 
ஆசியாவில் 2,50,000ககும் ்மற்பட்ட 
குழந்்தகளும் இந்தியாவில் 52,500-
இககும் ் மற்பட்ட குழந்்தகளும் இதனால் 
பார்்வயற்்வர்களாக உளளனர். ்தசிய 
குடும்ப சுகாதார கணகஹகடுபபின் படி 
50 % அதிகமான ஹபண்கள மற்றும் 48% 
5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்்தகள அதிக 
ஊட்ட்சத்து கு்்பாடு உளளவர்களாகவும், 
்மலும் 70 % மககள பரிந்து்ரககபபட்ட 
உணவின் அள்வ விட (ஆ.டி.ஏ) 50% 
ககும் கு்்வான நுண்ணூட்ட ்சத்தி்ன்ய 
உட்ஹகாளகின்்னர். 

இதனால் மககள ஹதா்கயில் கணி்சமான 
்நாய் ஏற்படும் வ்கயிலும், ஹதாற்று 
்ந ாய்களால் அதிகமான பாதிபபும் , 
அறிவாற்்ல் இழபபு, குருட்டு தன்்ம 
மற்றும் வி்ரவான இ்பபும் ஏற்படுவ்தாடு 
தனிநபரின் ஊட்ட்சத்து, சுகாதார ஹ்சயல்தி்ன் 
அவற்றின் உற்பத்தி தி்ன் மற்றும் 
வருமானத்்த ்மா்சமாக பாதித்து நாட்டின் 
சுகாதாரம் மற்றும் ஹபாருளாதார வளர்ச்சிககு 
்களவி குறியாக அ்மகி்து. இதற்கி்டயில் 

8பதிப்பு-2 | இதழ் - 16 | 31-12-2021 | மார்கழி 2 



்நரமின்்ம, மற்றும் உடல் உ்ழபஹபன்்ால் 
என்னஹவன்று கூட அறியாத இளம் 
த்லமு்்ககு உட்ஹகாளளும் அள்வ 
கு்்த்து ்சத்திலும், ்சகதியிலும் மிகுந்து 
காணபபடும் சிறு தானியஙகள என்பது 
ஆகச்சி்ந்த  வரபபிர்சாதம் ஆகும்.

சிறுதானியம் என்பது வரகு, ்சா்ம, 
தி்ண, குதி்ரவாலி, கம்பு, ்கழவரகு, 
்்சாளம் ஆகிய்வ ஆகும். அ்வ உருவத்தில் 
சிறியதாகவும், தானியக குடும்பத்்த ் ்சர்ந்த 
பண்்டய கால தானிய வ்கயாகும். இது 
ஹவபப மண்டல பிர்த்சஙகளில் ஹ்சழிபபாக 
வளர்வதுடன் எழுபது நாட்களில் அறுவ்டககு 
தயாராகிவிடுகி்து. இது வளர்முக நாடுகளில் 
அதிகமாக பயிரிடபபடும் ஒன்்ாகவும், 
குறிபபாக அதிலும் கம்பு வ்க தானியம் 
அதிகமாக பயிரிடபபடுகி்து. சிறு தானியம் 
நம் தமிழர்களால் பாரம்பரிய உணவாக 
அன்்ாட வாழ்கயில் பயன்படுத்த்தி 
வந்தனர். காரணம் இதில் உளள ஊட்ட்சத்து 
ஹ்சரிவும் மருத்துவ குணம் தான்.

்ச்மத்த ஒரு கப சிறு தானிய உணவில் 
கிட்டதட்ட 207கி க்லாரியும் , 6கி 

புரதமும், 2கி நார்ச்்சத்தும், 2கி கு்்வான 
ஹகாழுபபும் கனியுபபுககளின் கால்சியம், 
காபபர், இரும்பு்சத்து மகனீசியம், பாஸபரஸ, 
ஹபாட்டாசியம், ்வட்டமின் பி6, சி, ஜி 
மற்றும் k ஆகிய்வ ஹ்சரிந்து காணபபடுகி்து. 
்மலும் உடலின் சீரான இயககத்திற்கு 
அவசியமான சிறு தானியஙகள என்பது 
இரத்த அணுககளின் உற்பத்தி மற்றும் 
இரத்த ஆகஸிஜ்னற்்த்்த அதிகரிககும் 
அ்த ்வ்ளயில் இரத்த ்்சா்க்ய 
குணபபடுத்தும் இரும்புச்்சத்து என்பது 
அரிசி்ய விட 8 மடஙகு அதிகமாகவும், 
எலும்புக்ள வலுவ்டயச் ஹ்சய்யும் கால்சியம் 
பா்ல விட 3 மடஙகு அதிகமாகவும் சிறு 
தானியஙகளில் உளளது.

அதிலும்  இ ர த் த  அழுத் த த்்த க 
கட்டுபடுத்தும் பாஸபரஸ மற்றும் அவற்றின் 
அமிலத்தன்்ம கு்்வு, காரத்தன்்ம 
அதிகம் இருபபதால் மற்் உண்வ விட 
எளிதாக ஹ்சரிமானம் அ்டகின்்து. பட்்ட 
தீட்டிய பச்்சரிசி, ்தால் நீககிய ்காது்ம 
மாவில் நாம் இழககும் நார்்சத்து வரகு, ்சா்ம, 
குதி்ரவாலி ்பான்் சிறுதானியஙகளில் 
அதிகமாக காணபபடுகி்து. ் மலும் ்சர்கக்ர 
்நாய், இரத்த ஹகாதிபபு மற்றும் புற்று ் நாய் 
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்பான்் தவிர்கக முடியாத ்நாய்க்ள 
கட்டுபபடுத்த இந்த சிறுதானிய நார்ச்்சத்து 
அவசியமாகி்து. க்ரயும் நார்்சத்து என்பது 
இதய நாளஙகளில் படியும் ஹகாழுப்பயும், 
க்ரயும் ்சர்கக்ர திடீர் என இரத்தத்தில் 
உயராமல் இருககவும் வழி ஹ்சய்கின்கி்து 
என்கி்து நவீன கால உணவியல் உலகம்.

ஆஸதி்ரலியா ஓட்்ஸும், வாஷிஙடன் 
ஆபபிளும், மடகாஸகர் ஆரஞ்சும் நம் 
ஹதரு ஓரகக்டகளில் கி்டககும் ்பாது 
நமது 2000 ஆண்டு கால பாரம்பரிய 
சிறுதானிய ்சத்து களஞ்சியம் அ்னவருககும் 
கி்டககாமல் ் பானது மிகபஹபரிய ் பரிழபபு 

்ட்டுரையகாளர்ள்:

எம். ஆசிப் 
உழவியல் துதை, 

க�ோ. போண்டித்துரர, 
உணவு மற்றும்  ஊட்்டசெத்தியல் துதை, 
ெமுைாய அறிவியல் ்கல்லூரி மற்றும் 
ஆராய்சசி நிதலயம்

ப. ரோமமூர்த்தி
மண் மற்றும் சுற்றுப்புை சூழலியல் துதை, 
வவளாண்தமக் ்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்சசி 
நிதலயம், மதுதர – 625 104
சைாதலவ்பசி - 8122598840
மின்னஞெல் – nanalpandi@gmail.com 

ஆகும். சிறுதானியஙகள ஹநல் 
அரிசி, ் காது்ம்ய விட வி்ல 
கு்்வு தான் என்்ாலும் பி் 
தானியஙக்ள கி்லாவுககு 
20 ரூபாய் அதிகம் ஹகாடுத்து 
வாஙகும் நி்ல்மககு காரணம்:

உ ண வு ப ப ா து க ா ப பு ச் 
்சட்டதின் கீழ அரிசிககு அர்சால் 
அளிககபபடும் மானியஙகள, 
ஹ த ா ழி ல்நுட் ப  உ தவி கள 
்சந்்தயில் கி்டககும் அளவிற்கு  
(Large Demand – Large Production 
– Low Cost) சிறுதானியஙகளுககு 
கி்டபபதில்்ல.

சிறுதானிய ஊட்ட்சத்து என்பது 
அன்்ாட வாழவில் பயன்படுத்தும் 
்ச்மயல் மு்்களும், அதில் 
இருந்து மதிபபு கூட்டபபட்ட 
ஹ ப ா ரு ட் க ள  த ய ா ரி க கு ம் 
மு்்களும் அ்னவருககும் 
ஹதரியும் வ்கயில் விழிபபுணர்வு 
ஏ ற் ப டு த் த  ் வ ண் டு ம் . 
கு ழ ந்்த களு ககு  பி டி த் த 

வண்ணம் ருசியான திண்பண்டஙகளும், 
அடும்னப ஹபாருட்களும் ஹ்சய்து தினமும் 
உணவு மு்்யில் ் ்சர்த்து ஹகாளள ் வண்டும். 
ஹநல், ் காது்ம ் பான்்வற்றிற்கு இருபபது 
்பால சிறுதானியஙகளுககு கு்்ந்த பட்்ச  
ஆதார வி்ல (MSP) அழிககபபட்வண்டும். 
மத்திய மாநில அரசுகள மதிய உணவு 
திட்டதில் சிறு தானியஙக்ள முககிய 
ஆதாரமாக ்்சர்பபதன் மூலம்   ்சத்துணவு 
உண்்மயி்ல்ய ்சத்தான உணவாகவும் 
்சரிவிகித   உணவாகவும் மாறி ஊட்டச்்சத்து 
புரட்சிககு வித்தாக அ்மயும். 
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முன்னுரை
மிளகாய் (்கபஸிகம் ஸபீசிஸ.) உலகில் உணவு ஹபாருட்களில் 

மிக அதிகமாக பயன்படுத்தபபடும் ஹபாருளாக உளளது. இது 
ஆஙகி்லயர்கள மற்றும் பிஹரஞ்சுககாரர்கள ஆட்சிகாலத்தில் 
உணவில் காரத்தி்ன ்்சர்பபதற்காக ்ச்மயல் அ்்களில் 
அறிமுகம் ஹ்சய்யபபட்டது. இது இந்தியாவில் மொராஷ்டிரா, 
குஜராத், ராஜஸதான், மத்தியபபிர்த்சம், உத்திரபபிர்த்சம், ஆந்த்ரா, 
ஹதலுஙகானா, கர்நாடகா மற்றும் தமிழநாடு ஆகிய மாநிலஙகளில் 
மிக அதிக அளவில் ்சாகுபடி ஹ்சய்யபபடுகி்து. ்மலும் 
தமிழநாட்டில் விருதுநகர், இராமநாதபுரம், சிவகங்க, திண்டுககல், 
்தனி, கரூர், திருபபூர், ்கா்வ, ஈ்ராடு, ்்சலம், தூத்துககுடி, 
திருவண்ணாம்ல, ் வலூர், அரியலூர், ஹபரம்பலூர் மற்றும் கடலூர் 
ஆகிய மாவட்டஙகளில் ஹபருமளவில் ்சாகுபடி ஹ்சய்யபபடுகி்து. 

மிளகாய் சாகு்படியில் 
ந�ாய் நேலாண்ே

ந�ாய் நேலாண்ே
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இதற்கு இஙகு நிலவும் 
தட்பஹவபபநி்லயும் 
க ரி ்ச ல்  ்ச ா ர் ந் த 
ம ண் வ ள மு ் ம 
காரணம் ஆகும். கடந்த 
சி ல  ஆண்டு க ள ா க 
மிளகாயின் உற்பத்தியும் 
ஹகாளமுதலும் ஹவகுவாக 
கு்்ந்து வருகி்து . 
இ த ற் கு  மு க கி ய 
காரணமாக ்சாகுபடியில் 
ஏற்படும் ்நாய்களும் 
அதனால் ஏற்படும் மகசூல் 
இழபபுகளும் தனியார் 
நிறுவனஙகளின் தரமற்் 
வி்தகளு்ம காரணமாக 
உளளது. மிளகாய் ்சாகுபடியில் ஏற்படும் 
்நாய்க்ளயும் அ்த கட்டுபபடுத்தும் அல்லது 
்மலாண்்ம ஹ்சய்யும் நுட்பஙக்ளயும் 
இககட்டு்ரயில் காண்்பாம்.

விரதயலுகல் / நாற்்றழுகல்
(பிய்த்தியம் ஆஃபபனிஹடர்்மடம்)

அறிகுறிகள்
இது ஹபரும்பாலும் நாற்்ஙகாலில் ஏற்படும் 

்நாய் ஆகும். குறிபபாக வி்தயின் ் மற்பரபபு 
பகுதிகளில் நீர்்கார்த்த வடுகக்ள உருவாககி 
வி்தகள மு்ளககும் முன்ன்ர அழுகிவிடும். 
நாற்றுகளின் கீழ தண்டு பகுதியில் நீர்்கார்த்த 
கருபபு நி் வடுககள உருவாககி ஹபரியதாக 
மாறும். பின் அபபகுதி முழுவதும் அழுகி 
்மல் உளள இ்லகள மஞ்்சளாக மாறிவிடும். 
நாற்றுகள அழுகி கவிழந்து விடும்.

மேலாணரே
 அடர் நடவு மு்்்ய ் கவிடுதல். 

 ்த்வயான அளவு வி்தயளவு 
பயன்படுத்துதல்.

 பூஞ்்சான ஹகால்லியான தி்ம் 
(அல்லது) ் கபடான் 4 கிராம் / கி்லா என்் 
விகிதத்தில் வி்த ் நர்த்தி ஹ்சய்தல்.

 அதிக அளவு நீர் பாய்ச்்ச கூடாது.

 ்மலும் மண்ணில் காபபர் கு்ளா்ரடு 
(0.2%) ஹ்சடிகளின் ்வர்களில் படும்படி 
ஹதளித்தல்.

சாம்பல் மநாய்    

(ஹலவிலுல்லா ் டரிகா)   

அறிகுறிகள

இது ஹபரும்பாலும் இ்லகள மற்றும் 
பழஙகளில் தாககுத்ல ஏற்படுத்தும். முதிர்ந்த 
இ்லகளின் அடிபபரபபில் ஹவள்ள நி்  
திட்டுகளாக பூஞ்்சான் வளர்ச்சி காணபபடும். 
இ்லயின் ்மற்பரபபில் மஞ்்சள நி் 
திட்டுகளாக காணபபடும். இ்லகள 
பழுத்து முழுவதும் மஞ்்சளாக மாறி விடும். 
ஹ்சடிக்ள சுற்றி உதிர்ந்த இ்லகள அதிகமாக 
காணபபடும். மிளகாயின் ்மற்பரபபில் 
ஹவண்ணி் திட்டுகளாக பூஞ்்சான் வளர்ச்சி 
காணபபடும். அ்வ முதிர்ச்சிய்டயாமல் 
உதிர்ந்து விழும். 

 மேலாணரே 
 பாதிககபபட்ட ஹ்சடிகளின் இ்லக்ள 

்்சகரித்து அழித்தல்.  

 நடவு ஹ்சய்யபபட்ட வயல் ஹவளிக்ள 
சுத்தமாக ்பணுதல். இ்ல முதல் பூககும் 
பருவத்தில் பூஞ்்சாணஹகால்லி டி்னா்கப 
(0.05%) ஹதளித்தல் (அல்லது) ந்னயும் 
கந்தகம் (0.25%) ஹதளிகக ் வண்டும்.

 குறிபபாக இ்லகளின் அடிபபரபபில் 
நன்கு படும்படி ஹதளிகக ் வண்டும்.  

்பழ அழுகல் / பின்்ாடல்
(ஹகாலீ்டாட்்ரகம் ் கபசிஸி) 

அறிகுறிகள்
இந்த பூஞ்்சாணம் ஹ்சடியில் பூககும் 

்நரத்தில் ் நாய் தாககுத்ல ஏற்படுத்துகி்து. 
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இ்லகள ,  தண்டுகள , 
மலர்காம்புகள பகுதிகளில் 
சிறு வடுகக்ள ஏற்படுத்தி 
அ்வ ஹபரித ாக  ம ாறி 
ஹ்சடிகளின் நுனிககுருத்து 
முதல் கீழ்நாககி வாட 
ஆ ர ம் பி த் து  பி ன் ன ர் 
ஹ்சடிகளின் ஒரு பகுதி கருகி 
காணபபடும். அந்த பகுதியில் 
உளள ஹமாட்டுககள, பூககள 
மற்றும் காய்கள சிறுத்து கருகி 
உதிர்ந்துவிடும்.

மிளகாயின் காய் மற்றும் 
பழஙகளின் ்மற்பரபபில் 
கருபபு நி் வட்ட வடிவிலான 
புளளிகள ் தான்றும். நாளாக 
நாளாக இ்வ ஹபரியதாக 
மாறி பழஙகளின் முககால்வாசி 
பகுதிகளில் பரவுகி்து .
்மலும் பழுபபு நி்மாக 
இதன் ்மயபபகுதி மாறி 
அந்தபபகுதிகளில் ் நாயி்ன 
உண்டாகும் கருபபு நி் 
வித்துகள காணபபடும். பாதிககபபட்ட 
இடஙக்ள சுற்றி அடர் நி் வ்ளயஙகள 
காணபபடும். இறுதியாக பழஙகள அழுகி 
உதிர்ந்து விடும்.

 மேலாணரே
 ்நாயற்் வி்தக்ள ் தர்வு ஹ்சய்தல்.

 திரம் அல்லது ்கபடான் (4கி \ 
கி்லா) ஹகாண்டு வி்த ் நர்த்தி ஹ்சய்தல்.

 மூன்று  இ்டஹவளி கள ா க . , 
பூககும் பருவம், காய்ககும் பருவம்,மற்றும் 
முதிர்ச்சிய்டயும் பருவத்தில், சிரம் (0.2%) 
அல்லது ் கபடான் (0.2%) அல்லது சி்னப 
(0.1%) ஹதளிகக ் வண்டும். 

சசர்மகாஸம்பாைா இரலப்புள்ளி மநாய் 
(ஹ்சர்க்காஸ்பாரா ் கபசிசி)

அறிகுறிகள்
சிறிய வட்ட வடிவிலான பழுபபு 

நி் புளளிகள இ்லகளில் ்தான்றும். 
நாள்டவில் இந்த புளளிகள, தண்டுகள, பூ 
காம்புகள, இ்வகளில் பரவி விடும். இந்த 
புளளிகள ்மய பகுதிகளில் ஹவளிறிய 
பழுபபு நி்த்திலும் அதன் சுற்றுபபகுதிகளில் 

அடர் மஞ்்சள கலந்த பழுபபு நி்த்திலும் 
காணபபடும். இறுதியாக இ்லகள, பூககள 
அதிக அளவில் காய்ந்து  உதிர்ந்து விடும்.   

மேலாணரே 
 காய்ந்த இ்லகள மற்றும் ஹ்சடிக்ள 

தீயிட்டு அழித்து விட ் வண்டும்.

 ்மன்்காஹ்சப (0.2%) அல்லது 
கு்ளா்ராத்லானில் (0.1%) மருந்தி்ன 
இ்லகளில் படும்படி ஹதளிகக ் வண்டும்.

்ாடல் மநாய்
(பியூ்சரியம் ஆகசிஸ்பாரம் பா. ஸ. 

்கபசிசி)   

அறிகுறிகள்
இ்லகள மஞ்்சள நி்மாக மாறும். 

தண்டுகள மற்றும் பூககி்ளகள ஒருபககமாக 
வாடும். தண்டின் பகுதிகள பழுபபு நி்மாக 
மாறி ஹ்சடிகள வாடி ஹதாஙகிவிடும். த்ர 
ஒட்டிய தண்டு உட்பகுதியானது அடர் பழுபபு 
நி்த்துடன் காணபபடும். இறுதியில் ஹ்சடிகள 
இ்ந்து விடும்.   

மேலாணரே 
 பயிரிடும் முன் நிலத்்த நன்கு ஆழ 

உழ ் வண்டும். 
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 ்நாயற்் வி்தக்ள ்தர்வு ஹ்சய்ய 
்வண்டும்.

 காய்ந்த இ்லகள மற்றும் ஹ்சடிக்ள 
தீயிட்டு அழித்து விட ் வண்டும்.

 வி்தக்ள கார்ஹபன்டாசிம் 2கி / 
கி்லா என்் விகிதத்தில் வி்த ்நர்த்தி 
ஹ்சய்ய ் வண்டும்.

 காபபர் ஆகசி-கு்ளா்ரடு மருந்தி்ன 
0.2% என்் விகிதத்தில் ்வர்பபகுதியில் 
படும்படி ஹதளிகக்வா (அ) க்ர்சலாக்வா 
அளிகக ் வண்டும். காய்ந்த இ்லகள மற்றும் 
ஹ்சடிக்ள தீயிட்டு அழித்து விட ் வண்டும்.

்பா்டீரியா இரலப்புள்ளி மநாய் 
(்்சந்்தா்மாநாஸ ் கம்பஸடரிஸ பி. வி. 

ஹவசிகக்டாரியா)

 அறிகுறிகள்
இ்லகள சிறிய வடவடிவிலான (அ) 

ஒழுஙகற்் பளபளககும் புளளிகளுடன் 

காணபபடும். புளளிகள ஹபரிதாகும்்பாது 
அதன் ்மயபபகுதி அடர் நி்த்துடன் 
காணபபடும்.  புளளிகள ஒன்றி்ணந்து 
ஒழுஙகற்் வடுகக்ள உருவாககுகின்்ன. 
பாதிககபபட்ட இ்லகள ஹவளிறி உதிர்ந்து 
விடும்.இ்லககாம்புகள மற்றும் தண்டுகளும் 
பாதிககபபடுகின்்ன. தண்டு ஒருவித 
பு்டபபுடன் வளர்ச்சி உருவாகி, கி்ளகள 
வாட வழிவகுககி்து. பழஙகளில் வட்டமாக, 
ஹவளிறிய மஞ்்சள நி் விளிம்புடன் 
கூடிய நீர்்கார்த்த புளளிகள உருவாகும். 
புளளிகள பழுபபு நி்மாக மாறி, ் மயத்தில் 
தாழந்து காணபபடும், இதில் பாகடீரியா 
கூட்ட்மபபின்  பளபளபபான நீர்த்துளிகள 
காணபபடலாம்.

மேலாணரே 
 வ யல்ஹவளியி்ன  சு த் த ம ா க 

்வத்திருகக ் வண்டும்.

 ் ந ா ய ற் ்  வி ் த க ் ள யு ம் , 

வி்தயழுகல் / நாற்்ழுகல்

பழ அழுகல்

்சாம்பல் ் நாய்

ஹ்சர்க்காஸ்பாரா இ்லபபுளளி ் நாய்
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நாற்றுக்ளயும் ் தர்வு ஹ்சய்தல்.

 வி்தபபதற்ககு முன் 0.1% ஹமர்குரிக 
கு்ளா்ரடு ஹகாண்டு 2-5 நிமிடம் வி்த 
்நர்த்தி ஹ்சய்தல். 

 நாற்்ககாலில் ்பார்டாகஸ கல்வ 
1% (அ) காபபர் ஆகசிகு்ளா்ரடு 0.2% 
ஹதளிபபது நல்ல பல்ன தரும்.

 ஸட்ஹரப்டா்மசின் மருந்தி்ன 
காய்கள உருவான பின்பு ஹதளிகக்வா, 
பயன்படுத்த்வா கூடாது.

இரலச்சுருள் மநாய்
(டி.என்.ஏ ் வரஸ)

அறிகுறிகள்
இ்லகள அதன் ் மய பகுதி்ய ் நாககி 

உட்பு்மாக சுருண்டுவிடும். பார்பபதற்கு படகு 
வடிவில் இ்லகள மாறிவிடும். குட்்டயான 
இ்டககணுககள, இ்லகளின் அளவு மற்றும் 
தண்டுகள வளர்ச்சிக கு்்ந்து ஹ்சடிகளின் 
உயரம் கு்்ந்துவிடும். ஹமாட்டுககள மற்றும் 
பூககள முழுவளர்ச்சி அ்டயாமல் சுய-
மலட்டுத்தன்மயாக மாறிவிடும். ஹவள்ள 
ஈகக்ள இந்த ் வரசி்ன பரபபுகின்்ன.

மேலாணரே 
 வ யல்ஹவளியி்ன  சு த் த ம ா க 

்வத்திருகக ் வண்டும்.

 ் ந ா ய ற் ்  வி ் த க ் ள யு ம் , 
நாற்றுக்ளயும் ் தர்வு ஹ்சய்தல்.

 ஹதாடர்ந்து மிளகாய் ்சாகுபடி ஹ்சய்வ்த 
தவிர்கக ் வண்டும்.

 நாற்்ஙகா்ல ்நலான் வ்ல 
(அ) ்வக்கால் ஹகாண்டு மூடி ்வகக 
்வண்டும்.

 ்டமீ்தா்யட் 2மிலி. என்் அளவில் 
ஹதளிகக ் வண்டும்.

 பாதிககபட்ட ஹ்சடிக்ள ்்சகரித்து 
தீயிட்டு அழித்துவிட ் வண்டும்.

வாடல் ் நாய்

இ்லச்சுருள ் நாய்

பாகடீரியா இ்லபபுளளி ் நாய்

்ட்டுரையகாளர்ள்:

செலவி. எம். பூஷ்ோ , 
மாணவர் (இளநிதல வவளாண்தம),
அமிர்ைா வவளாண்அறிவியல் ்பள்ளி,  
அரெம்்பாதளயம் - 641 032.
வ்காயம்புத்தூர்.

முரை்வர். சப. முரளி ெங�ர், 
உைவி வ்பராசிரியர்,
்பயிர் வ�ாயியல் துதை,
எஸ்.ஆர்.எஸ். வவளாண்தம ்கல்லூரி,
வவ்டெந்தூர் - 624 710. 

செலவி. செ. �ோயத்ரி, 
(்பட்்டயப்்படிப்பு-வைாட்்டக்்கதலத்துதை)
ஆய்வ்க உைவியாளர்,
்பயிர் வ�ாயியல் துதை,
எஸ்.ஆர்.எஸ். வவளாண்தம ்கல்லூரி,
வவ்டெந்தூர் - 624 710.
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யூடியூப் விவசகாயி 
விவசகாய சசரவ ரையம் 

ைற்றும் 
யூடியூப் விவசகாயி 
விவசகாய சசனல்

இரைந்து நடத்தும் 

ஒரு நாள் விவசாய பயிற்சி முகாம்! 
இடம்: 

ெக்தி சரசிசடன்சி
தரை்வோெல, ஆத்தூர் ்வடடம், 

கெைம் மோ்வடடம்.

நோள்:
09-01-2022

வி்சாயிகளு்கு மதர்யான அரனத்து தக்ல்கரையும 
ஒமை இடத்தில் சதரிந்து சகாள்ளும விதோக நடவு முதல் 
அறு்ரட ்ரை உள்ை மு்கிய அமசஙகரை அரனத்து 
்பயிரகளு்கும சதளிவு்படுத்தும விதோக Subject matter 
specialist (துர்றசார ்ல்லுநரகள்) சகாணடு ்பயிற்சி 
நடத்தப்்படுகி்றது.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

https://agrisakthi.com

மீடியா பார்ட்னர்:

ததகாடரபுக்கு: 9944051043, 7598664078

முனபதிவு 
அவசியம்: 
ரூ.500
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வெபபமண்டல பகுதிகளில் வசிபபவர்கள எதிர்ஹகாளளும் 
மிகவும் எரிச்்சலூட்டும் பூச்சிகளில் ஒன்று ஹகாசுககள. நீஙகள 
உட்பு்மாக இருந்தாலும் ்சரி, ஹவளியில் இருந்தாலும் ்சரி, அ்வகள 
எல்லா இடஙகளிலும் இருககி்ன்்து. பல வ்கயான ஹகாசு 
விரட்டி ஸப்ரககள மற்றும் ஹகாசுகக்ள அழிககும் இயந்திரஙகள 
்சந்்தயில் கி்டத்தாலும், மூலி்க ஹகாசு விரட்டிக்ளப 
பயன்படுத்தி இயற்்கயான ஹகாசுகக்ளக கட்டுபபடுத்தும் 
மு்்க்ள நமது ஆ்ராககியத்திற்கு சி்ந்தது, ஏஹனனில் இந்த 
ஸப்ரககள நமது நு்ரயீர்ல்யா அல்லது ்சருமத்்த்யா எந்த 
வ்கயிலும் ் ்சதபபடுத்தாது. 

வீடடில் ஈஸியாக 
தயாரிககப்படும் 

ஐந்து ககாசு விரடடிகள்

பூச்சி நேலாண்ே
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உஙகள வீட்டில் உளள எளிய எண்ஹணய்கள 
மற்றும் பி் ஹபாருட்க்ளப பயன்படுத்தி 
வீட்டில் ஹகாசு விரட்டிக்ள உருவாககலாம். 
இந்த மூலி்க ஹகாசு விரட்டிக்ள உஙகள 
்தாலிலும், வீட்்டச் சுற்றிலும் பாதுகாபபாகப 
பயன்படுத்தலாம். ம்லரியா மற்றும் ஹடஙகு 
்பான்் ஆபத்தான ் நாய்களிலிருந்து விலகி 
இருபபது மட்டுமல்லாமல், ஹகாசு கடித்தால் 
நீஙகள அரிபபு ஏற்படுவ்தயும் தடுககலாம்.

சகாசு விைட்டி ஸப்மை தயாரிப்்பது எப்்படி?
ஹகாசு விரட்டி ஸப்ரகக்ள உருவாகக, 

உஙகளுககு ஸப்ர பாட்டில்கள, எண்ஹணய் 
ம ற்றும்  அல்்க ா ்ெ ால்  மட்டு்ம 
்பாதுமான்வ. இந்த எண்்ணக்ள 
வா்ச்ன மருத்துவம் (Aromatheraphy) 
அல்லது அழகு ்சாதன க்டகளில் மற்றும் 
ஆன்்லனில் நீஙகள வாஙகிஹகாளளலாம்.

பாட்டி்ல நன்கு சுத்தம் ஹ்சய்த பி்கு மற்் 
ஹபாருட்களுடன் வரும் ஸப்ர பாட்டில்க்ளப 
பயன்படுத்தலாம் அல்லது க்டகளில் 
அல்லது ஆன்்லனில் வாஙகலாம். ்ராஸ 
வாட்டர் அல்லது ்டானர் ்பான்் அழகு 
்சாதனப ஹபாருட்களுடன் வரும் சிறிய 
ஸப்ர பாட்டி்லப பயன்படுத்துஙகள, 
வீட்்ட சுத்தம் ஹ்சய்யும் ஹபாருட்களில் 
பயன்படுத்தபபடும் ஹபரிய பாட்டில்க்ளப 
பயன்படுத்த ் வண்டாம்.

ஹகாசு ஸப்ரகக்ளக கலகக இது ஒரு 
்தாராயமான வழிகாட்டியாகும், ஸப்ர 
பாட்டிலில் பாதி அளவு காய்ச்சி வடிகட்டிய 
தண்ணீரிலும், 1/4 வது பகுதி்ய ஆல்கொல் 
்வத்தும் மீதமுளள பகுதி்ய எண்ஹணய் 
கல்வயுடன்  நிரபபவும் . எண்ஹணய் 
தண்ணீருடன் கலககாது என்பதால், ஒவஹவாரு 
மு்் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பும் 
பாட்டி்ல நன்கு குலுகக ் வண்டும். உஙகள 
கண்களின் அருகில் ஹகாசு விரட்டிக்ள 
பயன்படுத்த ் வண்டாம் என்ப்த நி்னவில் 
ஹகாளளுஙகள. உஙகள முகத்தில் ஹகாசு 
கடித்தால், மூலி்க ஹகாசு விரட்டி்ய உஙகள 
்ககளில் சிறிது ஹதளித்து, உஙகள ஹநற்றியில் 
மற்றும் கன்னஙகளில் ் தய்ககலாம்.

வீட்டில் ஈஸியாக தயாரி்கப்்படும ஐந்து 
சகாசு விைட்டி ஸப்மை்கள்:

எலுமிச்ரச யூகலிப்டஸ எணசணெய் 
சகாசு விைட்டி சதளிப்பு

10 மில்லி எலுமிச்்்ச யூகலிபடஸ 
எண்ஹணய் மற்றும் 90 மில்லி ்கரியர் 
எண்ஹணய் (ஆலிவ எண்ஹணய் அல்லது 
்தஙகாய் எண்ஹணய்) ்்சர்த்து உஙகள 
உடலில் நன்்ாக ்வ்ல ஹ்சய்யும் ஹகாசு 
விரட்டி்ய வீட்டில் தயாரிககலாம். ஸப்ர 
பாட்டி்ல குலுககி, ் த்வயான இடத்தில் 
தடவவும். ஸப்ர்ய இலகுவாகக காய்ச்சி 
வடிகட்டிய நீர் மற்றும் அல்்கா்ொவுடன் 
்்சர்ககவும்.

இந்த எண்ஹணயில் உளள சிட்்ராஹனல்லல் 
மற்றும் p-methane 3,8-diol (PMD) ் பான்் 
கல்வகள இருபபதால் ஹகாசுகக்ளக 
கட்டுபபடுத்த எலுமிச்்்ச யூகலிபடஸ 
எண்ஹண்யப பயன்படுத்துவது நன்்ாக 
்வ்ல ஹ்சய்கி்து. 

ம்ப்்ப எணசணெய் ேற்றும மதஙகாய் 
எணசணெய் சகாசு விைட்டி சதளித்தல்

ஹகாசு்வ விரட்டுவதற்கு மககள அடிககடி 
்வபப எண்ஹண்யப பயன்படுத்துகி்ார்கள, 
ஏஹனனில் இந்த எண்ஹணய் வலுவான 
நறுமணம் மற்றும் இயற்்கயான பண்புக்ளக 
ஹகாண்டுளளது, இது ஹகாசுகக்ளத் 
தடுககி்து. ்வபஹபண்ஹணய் மற்றும் 
்தஙகாய் எண்ஹணய் ஆகிய்வ இ்ணந்தால் 
சி்ந்த ஹகாசு விரட்டி என ஆய்வுகளில் 
நிரூபிககபபட்டுளளது.
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ஹ்சய்மு்்: ஸப்ர பாட்டிலில் 10 துளிகள 
்வபப எண்ஹணய் மற்றும் 30 மில்லி 
்தஙகாய் எண்ஹணய் ்்சர்த்து ்வக்வத்த 
தண்ணீர் மற்றும் அல்்கா்ொ்ள ஒரு 
ஸப்ர பாட்டிலில் ்்சர்த்து மூலி்க 
ஹகாசு விரட்டி்ய உருவாககி உஙகளுககு 
்த்வயான இடஙகளில் தடவவும்.

மதயிரல ேை எணசணெய் (Tea tree 
oil) ேற்றும மதஙகாய் எணசணெய் சகாசு 
விைட்டி சதளிப்பு

்தயி்ல மர எண்ஹணயில் உளள 
மருத்துவ குணஙகள காரணமாக ் தயி்ல மர 
எண்ஹணய் ஹகாசு விரட்டி நன்்ாக ்வ்ல 
ஹ்சய்யும். இது சி்ந்த ஆண்டிஹ்சபடிக மற்றும் 
அழற்சி எதிர்பபு பண்புக்ளக ஹகாண்டுளளது. 
இது ஹகாசு கடி்யயும் குணபபடுத்தும். 
அதன் நறுமணம் ஒரு சி்ந்த மூலி்க ஹகாசு 
விரட்டி்ய உருவாகக மற்ஹ்ாரு காரணமாக 
உளளது.

சசய்முர்ற: 10 துளிகள ்தயி்ல மர 
எண்ஹணய் மற்றும் 30 மில்லி ்தஙகாய் 
எண்ஹண்ய ஸப்ர பாட்டிலில் காய்ச்சி 
வடிகட்டிய நீர் மற்றும் அல்்கா்ொலுடன் 
் ்ச ர் த்து ஹக ா சு  விரட்டி ஸப்ர்ய 
உருவாககலாம்.

லாச்ணடர எணசணெய் (Laven-
dar), ச்ணணிலா ேற்றும எலுமிச்ரச 
சாறு சகாசு விைட்டி ஸப்மை

ஹகாசுககளுககு லாஹவண்டர் எண்ஹண்யப 
பயன்படுத்துவது, லாஹவண்டர் எண்ஹணயின் 
வா்ச்ன நமககு மிகவும் இனி்மயானதாகவும், 
அ்மதியானதாகவும் இருககும்்பாது கூட 
பூச்சிக்ள விரட்டும் தன்்ம உ்டயது. 
ஏஹனன்்ால், லாஹவண்டர் எண்ஹணயில் 
லி்மானீன், லினாலூல், யூகலிபடால் மற்றும் 

கற்பூரம் ் பான்் கல்வகள உளளன, இ்வ 
அ்னத்தும் இயற்்கயான ஹகாசு விரட்டிகள. 
்மலும், ஹவண்ணிலா ஒரு வலுவான ஹகாசு 
விரட்டியாகும், அ்த ்நரத்தில் எலுமிச்்்ச 
்சாற்றில் உளள அமிலத்தன்்ம ஹகாசுகக்ளத் 
தடுகக கல்வயில் ் ்சர்ககி்து.

சசய்முர்ற: 10-12 ஹ்சாட்டு லாஹவண்டர் 
எண்ஹணய், 3-4 டீஸபூன் ஹவண்ணிலா 
்சாறு மற்றும் 3-4 டீஸபூன் எலுமிச்்்ச ்சாறு 
ஆகியவற்்் ஸப்ர பாட்டிலில் காய்ச்சி 
வடிகட்டிய நீரில் ்்சர்ககவும். கல்வ்ய 
குலுககி, ஒரு சி்ந்த மூலி்க ஹகாசு 
விரட்டியாக பயன்படுத்தவும்.

சலேன்கிைாஸ எணசணெய் (Lemon-
grass oil) ேற்றும மைாஸமேரி எணசணெய் 
(Rosemary oil) சகாசு விைட்டி ஸப்மை

இரண்டும் இயற்்க மற்றும் மூலி்க 
ஹகாசு விரட்டிகள என்பதால் பலர் ் ராஸ்மரி 
எண்ஹணயுடன் ஹகாசு விரட்டிககு எலுமிச்்்ச 
எண்ஹணய்  ப யன்படுத்துகின்்ன ர் . 
எலுமிச்்சம்பழ எண்ஹணயில் லி்மா்னன் 
மற்றும் சிட்்ராஹனல்லா ்பான்் கூறுகள 
உளளன, அ்வ ஹகாசுகக்ளத் தடுககின்்ன. 
மறுபு்ம் ,  ் ர ாஸ்மரி எண்ஹணயில் 
யூகலிபடால், கற்பூரம் மற்றும் லி்மானீன் 
ஆகிய்வ இயற்்கயான ஹகாசு விரட்டிகளாக 
ஹ்சயல்படுகின்்ன.

சசய்முர்ற: 10 ஹ்சாட்டு ஹலமன்கிராஸ 
எண்ஹணய் மற்றும் 10 துளிகள ்ராஸ்மரி 
எண்ஹண்ய 60 மில்லி ்கரியர் ஆயில் 
(ஆலிவ எண்ஹணய் அல்லது ்தஙகாய் 
எண்ஹணய்) ்வக்வத்த தண்ணீர் மற்றும் 
அல்்கா்ொ்ள ஸப்ர பாட்டிலில் 
்்சர்ககவும், இது ஒரு சி்ந்த  ஹகாசு விரட்டி 
ஸப்ர்ய உருவாககுகி்து.

்ட்டுரையகாளர்ள்:

நோ. நிக்வதோ
உைவிப் வ்பராசிரியர் (பூசசியியல் துதை)
இந்தியன வவளாண்தமக் ்கல்லூரி, திருச�ல்வவலி. 
மின்னஞெல்: nivetha96agri@gmail.com 

சி. போ. சிைம்பரென்
முதுநிதல வவளாண் ்பட்்டைாரி (பூசசியியல் துதை)
மின்னஞெல்: silambarasansb.agri@gmail.com
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ச்ஙகாய மசமிப்பு முர்றகள்:
வெஙகாயத்தி்ன பட்ட்்களில் ்்சமிபபதற்கு நல்ல 

காற்்்ாட்டமுளள நிழற்பாஙகான ஈரபபதமற்் இடத்தி்ன ் தர்வு 
ஹ்சய்ய ் வண்டும். இஙகு 1 அடி உயரம் உளள கருஙகற்க்ள 2.5 
அடி அகலத்தில் 2 வரி்்சயாக 4 அடிககு ஒன்று என்் கணககில் 
்த்வயான நீளத்திற்கு ் வத்து அதன்மீது நீளககழிக்ள நிறுத்த 
்வண்டும். இவற்றின் குறுககாக குறுககு கழிக்ள நிறுத்தி அதன் 
மீது உ்டந்த ஹதன்னஙகீற்று அல்லது ் ்சாளதட்்டக்ள ் வகக 
்வண்டும். இதன் மீது தாளகள நன்கு காய்ந்த  ஹவஙகாயத்தி்ன 
தாளக்ள பறிககாமல் பரபபி சுமாராக 2.5 அடி உயரம் வ்ர 

க்ங்காயததி்்ன 
்பதப்படுததுதல் ேற்றும் 

ேதிபபுக கூடடுதல்

ேதிப்புக் கூட்டல் 
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எழுபப ்வண்டும். அடிபாகத்தில் அகலம் 
அதிகமாகவும் ்ம்ல ஹ்சல்ல ஹ்சல்ல 
குறுகலாகவும் இருகக ் வண்டும். இவவாறு 
இருந்தால்தான் ஹவஙகாயம் ்சரிந்து விழாமல் 
பாதுகாககபபடும். பின்னர் இதன் ் மல்பாகத்தில் 
மு்டந்த ஹதன்னஙகீற்று அல்லது ் வக்கால் 
ஹகாண்டு ம்ழநீர் உள்ள ஹ்சல்லா வன்னம் 
பரபபி கயிறுஹகாண்டு இருபு்மும் கட்டிவிட 
்வண்டும். இந்த மு்்யில் சுமார் 6 மாத 
காலம் வ்ர ஹவஙகாயத்்த ் ்சமிகக இயலும். 
்த்வபபடும் ஹபாழுது பட்ட்்்ய 
பிரித்து ஹவஙகாயத்்த எடுத்து தாளக்ள 
ஆய்ந்துவிட்டு பயன்படுத்தலாம்.

க யூ ரி ங  எ ன் ப து  உ ல ர் த் து ம் 
ஹ்சயல்மு்்யாகும். பல்புகளின் ஹவளிபபு் 

அளவிலான இ்லகள ஈரபபதத்்த 
இழபப்தத் தடுககவும் மற்றும் சி்தவின் 
்பாது தாககுத்லத் தடுககவும் கயூரிங 
ஹ்சய்யபபட்ட ஹவஙகாய குமிழ அதன் 
எ்டயில் 3-5% இழககும், கழுத்து 
இறுககமான மற்றும் ஹவளிபபு் ஹ்சதில்கள 
்சல்சலககும் வ்ர உலர்த்தபபடுகின்்ன. 
ஹவஙகாயத்்த வயலில் உலர்த்தலாம் 
அல்லது தட்டுகளில் ் ்சகரிககபபட்டு, நல்ல 
காற்்்ாட்டம் ஹகாண்ட சூடான, மூடபபட்ட 
பகுதியில் அடுககி ்வககபபடுகி்து.
பல்புகளின் ்மல்பகுதிக்ளக கட்டி, நன்கு 
காற்்்ாட்டமான நிழல்களில் கி்டமட்டக 
கம்பத்தில் ஹதாஙகவிடுவதன் மூலம் 
ஹவஙகாயத்தி்ன கயூரிங ஹ்சய்யலாம் . 
கயூரிங நிழலில் ஹ்சய்வது நல்லது, ஏஹனனில் 

ச்வங�ோய செதில�ள் மற்றும் தூள் பதப்படுத்துதல:
ஹவஙகாயம்

தரபபடுத்துதல்

  தண்டு ஹவட்டுதல் மற்றும் உரித்தல் (அளவு கு்்பபு 1/8 – ¼ ’’தடிமன்)

பிளான்ச்சிங ( 80°C for 5 mins)

்சவவுடுபரவல் 1-3% உபபுநீர் 30 நிமிடம்

(ஆஸ்மாசிஸின் ் பாது 0.1-0.3% அமிலத்தன்்ம)

ஹவஙகாயத் துண்டுக்ள தட்டு உலர்த்துதல் (50-70°C 8-10 மணி ் நரம்)

ஹவஙகாய ஹ்சதில்கள

ஹபாடியாககுதல்

ஹவஙகாய தூள

ஹ்சதில்கள மற்றும் தூள ் பககிங
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இது பல்புகளின் நி்த்்த ் மம்படுத்துகி்து 
மற்றும் ் ்சமிபபகத்தின் ் பாது குறிபபிடத்தகக 
இழபபுக்ள  தவிர்ககலாம்

மு்கிய மசமிப்்பக சி்கல்கள்:
்்சமிபபின் ்பாது ஏற்படும் அழுகல் 

்நா்ய கட்டுபபடுத்த அறுவ்ட ஹ்சய்வதற்கு 
15 நாட்களுககு முன்னதாக கார்பன்டாசிம் 
பூஞ்்சாண ஹகால்லி  மருந்தி்ன 10 லிட்டர் 
நீருககு 10 கிராம் என்் அளவில் ஹதளிகக 
்வண்டும். அறுவ்டககு 15 நாட்களுககு 
முன்னர் மாலிக ்ெட்ர்்சடு  என்் பயிர் 
ஊககி்ய 2500 பிபிஎம் என்் விகிதத்தில் 
கலந்து இ்லயின் ் மல் ஹதளிகக ் வண்டும். 
இந்த பயிர் ஊககி ஹவஙகாயத்்த நடுககுருத்து 
பகுதியி்ன அ்டந்து அறுவ்டயான பின், 
்்சமித்து ்வககும் ்பாது மு்ளககாதவாறு 
தடுககி்து. இந்த மு்்யில் ் நர்த்தி ஹ்சய்த 
ஹவஙகாயத்்த அறுவ்ட ஹ்சய்து 6 -7 
மாதஙகள வ்ர மு்ளத்துவிடாதவாறு 
்்சமித்து ்வகக முடியும். ஹவஙகாயத்்த 
நன்்ாக காய்வத்து பி்கு ் ்சமிகக ் வண்டும்.  

தைப்்படுத்தல் ேற்றும ம்ப்மகஜிங:
்பாககுவரத்தின் ்பாது எளிதாக 

்கயாளுவதற்கு ்பக்கஜிங சிறியதாக 
இருகக ்வண்டும். தி்ந்த கண்ணி ்சணல் 
்பகள அல்லது மர கூ்டயில்  ஹவஙகாயத்்த 
்பக ஹ்சய்யலாம். ஹவஙகாயத்்த ் பக்கஜிங 
ஹ்சய்ய ்நலான் ஹநட் ்பயின் பயன்பாடு 
பரிந்து்ரககபபடுகி்து, ஏஹனனில் இது 
வழஙகும் நல்ல காற்்்ாட்டம் காரணமாக 
இது கு்்வான ்்சமிபபக இழப்ப 
வி்ளவிககி்து.

ச்ஙகாய ்பதப்்படுத்துதல் ேற்றும ேதிப்பு 
கூட்டல்:

ஹவஙகாயத்தி்ன மதிபபு கூட்டுவதன் 
மூலம் நல்ல லாபத்தி்ன ஹப்லாம். 
ஹவஙகாயத்தில் இருந்து ஹவவ்வறு மதிபபு 
கூட்டபபட்ட ஹபாருட்க்ள உற்பத்தி ஹ்சய்து 
நீண்ட நாட்கள ்்சமிககலாம். அதாவது 
கு்்ந்தபட்்சம் பதபபடுத்தபபட்ட புதிய 
ஹவஙகாயம், ஹவஙகாய விழுது, நீரிழபபு 
ஹவஙகாய ஹ்சதில்கள, ஹவஙகாயம் ்ச்மகக 
தயாராக உளள தூள, ஹவஙகாய எண்ஹணய், 
ஹவஙகாய வினிகர், ஹவஙகாய ்சாஸ, ஹவஙகாய 
ஊறுகாய் ் பான்்்வ தயாரிககலாம்.               

ச்ஙகாய ம்பஸட்:

ஹவஙகாய ்பஸட் என்பது ஹவஙகாயம்  
அதன் புத்துணர்ச்சி்யத் தகக ்வத்துக 
ஹகாளளும் மற்ஹ்ாரு தயாரிபபு ஆகும். 
நீரிழபபு ஹவஙகாய ஹ்சதில்க்ள (Dehydrated 
onion flakes) ்சரியான மு்்யில் அ்ரத்து 
ஹவஙகாய ஹபாடியாக பதபபடுத்தலாம். 
ஹவஙகாய தூள ஹவஙகாய ஹ்சதில்களுடன் 
ஒபபிடும்்பாது மிக எளிதாக க்ரந்து, 
வி்ரவாக மறுகட்ட்மககபபடுகி்து. 
இது ஹவற்றிகரமாக பயன்படுத்தபபடுகி்து 
பீட்்சா மற்றும் ஹராட்டி ் பான்் ் வக்வத்த 
ஹபாருட்க்ள தயாரிகக பயன்படுகி்து.

ச்வங�ோய ப்யூரி மற்றும் 
கபஸ்ட பதப்படுத்துதல:

ஹவஙகாயம்

தரபபடுத்துதல்

தண்டு ஹவட்டுதல் மற்றும் உரித்தல்

  கூழ

ஹவபபமாககல்(110°C) 

ஹவஙகாய விழுது (32°பிரிகஸ,  
2% NACL, 0.1% சிட்ரிக அமிலம்)

நிரபபுதல் (70-80° C)

ச்ஙகாய ் ரையஙகள்:
ஹ வ ங க ா ய ம்  வ ் ள ய ங க ள ா க 

ஹவட்டபபட்டு, உ்்ய்வககபபட்டு, 
கு்்ந்த ஹவபபநி்லயில் ஹபாருத்தமான 
்பக்கஜிங ஹபாருளில் ் ்சமிககபபடும்.

உ்்ந்த ஹவஙகாய ்மாதிரஙகள 12 
மாதஙகள நீண்ட ்்சமிபபு ஆயு்ளக 
ஹகாண்டுளளன, ் மலும் அ்வ எளிதாகவும் 
்நரடி நுகர்வுககாக அல்லது சூபகள 
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மற்றும் டிரஸஸிஙகில் ்்சர்பபதற்காகப 
பயன்படுத்தபபடுகி்து. 

ச்ஙகாய ஊறுகாய்:
ஹவஙகாயம் - 1 கி்லா  
(சின்ன ஹவஙகாயம் ் தால் நீககியது)

உபபு - 100 - 150 கிராம்

மிளகாய் தூள - 80 - 100 கிராம்

புளி - 200 கிராம்

மஞ்்சள தூள - 10 கிராம்

கடுகு - 10 கிராம்

சீரகம் - 10 கிராம் 

ஹவந்தயம் - 5 கிராம்

ஹபருஙகாயம் - 5 கிராம்

்்சாடியம் ஹபன்்சா்யட் - ¼ ஸபூன்

வினிகர் - 20 மில்லி 

நல்ஹலண்ஹணய் - 400 மில்லி

சசய்முர்ற :
ஹவஙக ாய த்்த  உறித்து  நறுககி 

்வத்துக ஹகாளளவும் . வாணலியில் 
எண்ஹணய் ஊற்றி கடுகு ்பாடவும். கடுகு 
ஹபாரிந்ததும் நறுககிய ஹவஙகாயத்்தச் 
்்சர்த்து வதககவும். புளிகக்ர்ச்ல ்்சர்த்து 
பச்்்ச வா்சம் ்பாகும்வ்ர நன்்ாக 
வதககவும். உபபு மஞ்்சளதூள மிளகாய்த்தூள  
நன்்ாக கிள்வும். எண்ஹணய் பிரிந்து 
வரும்்பாது ஹவந்தயபஹபாடி, சீரகபஹபாடி, 
ஹபருஙகாயபஹபாடி ் ்சர்த்து கலந்து இரண்டு 
நிமிடம் கழித்து இ்ககவும். ஹவதுஹவதுபபான 
சூட்டில் வினிகர் 10 மில்லி, ்்சாடியம் 
ஹபன்்்சாயட் கால் டீஸபூன் ் ்சர்த்து கண்ணாடி 
புட்டியில் அ்டககவும். 

ச்ஙகாய ் டகம: 
சின்ன ஹவஙகாய உரித்தது - 1 கி்லா 

பூண்டு - 50 கிராம் 

மிளகாய் வற்்ல் - 50 கிராம் 

உளுந்தம்பருபபு  - 250 கிராம் 

ஹவந்தயம்  - 2 ஸபூன் 

ஹபருஙகாயம் - 2 ஸபூன் 

கறி்வபபி்ல - 100 கிராம்

ஆமணககு எண்்ண - 100 மில்லி 

கடுகு  - 50 கிராம்

சீரகம் - 50 கிராம்

மஞ்்சள தூள - 25 கிராம்  

 உபபு  - ் த்வயான அளவு 

சசய்முர்ற :
ஹவஙகாயம், பூண்டு இரண்்டயும் 

நன்்ாக உரித்து கழுவி ் வத்துக ஹகாளளவும்.. 
உளுந்தம் பருப்ப ஊ் ்வககவும். பி்கு 
ஹவஙகாயத்்தயும் பூண்்டயும் மிகஸியில் 
்பாட்டு ஹகார ஹகாரபபாக அ்ரத்துக 
ஹகாளளவும். உளுந்தம்பருப்பயும் தண்ணீர் 
விடாமல் ஹகார ஹகாரபபாக அ்ரத்துக 
ஹகாளளவும். ஹவந்தயம், ஹபருஙகாயம், 
கரு்வபபி்ல, சிறு சிறு துண்டுகளாக கிளளிய 
மிளகாய் வற்்ல், கடுகு, சீரகம், மஞ்்சளதூள, 
உபபு அ்ரத்த ஹவஙகாயம், பூண்டு, 
உளுந்தம்பருபபு ்்சர்த்து நன்கு பி்்சயவும். 
இதனுடன் சிறிதளவு விளகஹகண்ஹணய் 
்்சர்த்து உருண்்ட பிடிககவும். பிடித்த 
உருண்்டக்ள ஹவயிலில் நன்்ாக காய 
்வத்து காற்று புகாத டபபாககளில் பாதுகாத்து 
்வககவும்.

்ட்டுரையகாளர்ள்:

செல்வி எஸ். க�ோகிைோ ்வோணி,
சைாழில் நுட்்ப வல்லு�ர் (மத்னயியல்),

வேனஸ் வராவர் வவளாண் அறிவியல் தமயம்,
வாலி்கண்்டபுரம், ச்பரம்்பலூர் - 621115

சைா்டர்புக்கு: 9786440959
மின்னஞெல்: kokilafsn2011@gmail.com 
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காய்கறிப பயிர்களான தககாளி, ஹவண்்ட, கத்தரி, மிளகாய், 
காலிஃபிளவர், முட்்டக்காஸ ஆகிய பயிர்க்ளத் தாககும் 
நூற்புழுககள அதிக ்்சதாரத்்த ஏற்படுத்தககூடியது. இவற்்ால்      
30-60 ்சதம் வ்ர மகசூல் இழபபு உண்டாகி்து. முககியமாக 
தககாளியில் - 46%, கத்தரி – 27%, ஹவண்்ட– 91%. ்மலும் 
பூ்சணி வ்க்யச் ்சார்ந்த புட்ல, பாகல், பீர்ககன், பரஙகி, தர்பூ்சணி 
்பான்் பயிர்களில் ்வர் முடிச்சு நூற்புழுககளின் பாதிபபு அதிக 
அளவில் காணபபடுகி்து.  இதனால் பயிர் முழு்மயான மகசூ்லத் 
தராமல் முன்னதாக்வ காய்ந்து மடிந்து விடும்.

காய்கறிப ்பயிரகளில் 
நூற்புழு நேலாண்ே

நூற்புழு நேலாண்ே
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1. கத்தரி

க த் த ரி யி ல்  ஹ ம லி ் ட ா ் க ன் 
இன்காஙகின்ட்டா ,  ஹமலி்டா்கன் 
ஜவா்னககா ஆகிய நூற்புழுககள ஹபரும் 
்்சதத்்த ஏற்படுத்துகின்்ன. இதனால் 45 
்சதவீதம் மகசூல் இழபபு ஏற்படுகின்்து.

அறிகுறிகள்
 நாற்்ஙகால் பயிர்களில் அதிகமாக 

பாதிககபபடுகி்து

 ்வர்களில்  ்வர் முடிச்சுகள 
காணபபடும்

 ஹ்சடி வளர்ச்சி குன்றியும் இ்லகள 
ஹவளிறியும் காணபபடும்

 மகசூல் இழபபு ஏற்படுகின்்து.

2. த்காளி

தககாளிப பயிரானது தமிழநாட்டில் 
பரவலாக அ்னத்து மாவட்டஙகளிலும் 
்சாகுபடி ஹ்சய்யபபடுகி்து. பல்்வறு 
காரணிகளால் தககாளி ்சாகுபடியில் விவ்சாயம் 
இழப்பச் ்சந்தித்து வந்தாலும் ் வர் முடிச்சு 
நூற்புழுவினால் 30 ்சதவீதம் இழப்ப 
்சந்தித்து வருகின்்னர்.

அறிகுறிகள்
 த ாககுதலுககுளளான ஹ்சடிகள 

வளர்ச்சியின்றிக காணபபடும்

 இ்லகள பச்்்சயம் இழந்து,  பழுபபு 
நி்மாகக காணபபடும்

 இ்லகளின் நுனி ஹவள்ள 
நி்த்துடன் கீழ்நாககி இருககும்

 பாதிககபபட்டஹ்சடிகள ்வர் முடிச்சு 
முடிச்்சாகவும்  தடிமனாகவும் காணபபடும்

 மண்ணிலிருந்து நீர் மற்றும் ்சத்துக்ள 
உறிஞ்சும் தன்்ம ஹவகுவாகப பாதிககபபட்டு 
மகசூல் கு்்ந்து காய்ந்துவிடும்

3. மிைகாய்

 ்வர் முடிச்சுகள சிறியதாக காணபபடும்

 இ்லகள ஹவளிறியும் ஹ்சடிகள 
வளர்ச்சிகுன்றியும் காணபபடும்

 பூககள மற்றும் காய்கள சிறுத்தும் 
காணபபடும்

 பாதிககபபட்ட ஹ்சடிகளில் வி்ளயும் 
காய்கள தரம் குன்றியும் ்சந்்த மதிபபும் 
கு்்வாகவும்  இருககும்

4. உருரை்கிழஙகு 
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உரு்ளககிழஙகு முட்்டககூடு நூற்புழு 
தாககுதல் நீலகிரி மற்றும் ஹகா்டககானல் 
ம்லகளில் ஆயிரககணககான ஏககரில் 
இருப பது  கண்டறியப பட்டுளளது .  
இந்நூற்புழுவின் முட்்டககூடுகள 30 
ஆண்டுகள வ்ர உயிருடன் இருகக 
வல்ல்வ.

அறிகுறிகள்
 இந்நூற்புழுககளால் 40 ்சதம் வ்ர 

மகசூல் கு்்கி்து. 

 உரு்ளககிழஙகுகளின் பருமன் 
கு்்ந்து அவற்றின் ்சந்்த மதிபபு ஹவகுவாகக 
கு்்கி்து.

ஒருஙகிரணெந்த நூற்புழு கட்டுப்்பாடு
 பயிர் ஹ்சய்வதற்கு முன்பு மண்  ் வர் 

மாதிரிக்ள நூற்புழுககளுககான ஆய்வு 
ஹ்சய்து பரிந்து்ரக்கற்ப ்மலாண்்ம 
மு்்க்ள ் மற்ஹகாளவது மிகச் சி்ந்ததாகும்.

 மககிய ஹதாழுஉரம் (12.5 டன் 

்ட்டுரையகாளர்ள்:

முத்னவர் கெோ. பிரபு
உைவிப் வ்பராசிரியர், நூற்புழுவியல் துதை, ைமிழ�ாடு வவளாண்தமப் ்பல்்கதலக்்கழ்கம், 

வ்காயம்புத்தூர்.
மின்னஞெல்: somuprabhu@gmail.com 

/ ஹெக்டர்)/ புண்ணாககு 
வ ் க க ள  ( 1  ட ன்  / 
ஹ ெ க ்ட ர் )  ் ப ா ன் ் 
அஙககப ஹபாருளக்ளக 
ஹகாண்டு நூற்புழுகக்ள 
கட்டுபபடுத்துவ்தாடு பயிரின் 
வளர்ச்சி்யயும் அதிகரிககலாம்.

 நூ ற் பு ழு  எ தி ரி 
த ாவ ர ம ான  ்ச ா ம ந்தி்ய 
ஊடுபயிராகப பயிரிடுவதால் 
நூற்புழுககளின் தாககுத்லக 
கு்்ககலாம்.

 சி று த ா னி ய ப 
ப யி ரு க கு ப  பி ன் பு 
கனகாம்பரத்்தப பயிரிடாமல் 
தவிர்கக்வண்டும்.

 நூற்புழுகக்ளக கவர்ந்திழுககக 
கூடிய தட்்டபபய்் வளர்த்து 25முதல் 30 
நாளகளுககுள ் வருடன் பிடுஙகி அழிபபதன் 
மூலம் நூற்புழுககளின் எண்ணிக்க்ய 
ஹவகுவாக கு்்ககலாம்.

 சூ்டா்மானாஸ  பளூர்சன்ஸ, 
டி்ரக்காஹடர்மா விரிடி, ஹபசி்லா்ம்சஸ 
லி ல ா சி ன ஸ  ஆ கி ய  உ யி ர் 
நூற்புழுகஹகால்லிகளில் ஏ்தனும்  ஒன்்் 
ஒரு எகடருககு 2.5 கி்லா வீதம் 5 கி்லா 
மககியஹதாழுஉரத்துடன் கலந்து இடுவதன் 
மூலம் நூற்புழுகக்ளக கட்டுபபடுத்தி 
வி்ளச்்ச்ல  அதிகரிககலாம்.

 ்பாககி்காமியா கிளாமரஸ்பாரா 
என்் உயிரின பூஞ்்சாணத்்த ஒரு 
எகடருககு 2.5 கி்லா வீதம் 5 கி்லா மககிய 
ஹதாழுஉரத்துடன் கலந்து இடுவதன் மூலம் 
நூற்புழுகக்ளக கட்டுபபடுத்த வி்ளச்்ச்ல 
அதிகரிககலாம்.
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1.  ஆசியாவில் ர்ட்டமின் ஏ குர்ற்பாட்டால் ஒரு ஆணடு்கு எவ்ைவு குழந்ரதகள் 
்பாதி்கப்்படுகி்றாரகள்?

2. மிைகாய் நாற்்றழுகல் மநாய் மேலாணரே சசய்ய எந்த பூஞசாணெ்சகால்லி 
்பரிந்துரை்கப்்படுகி்றது?

3.  யூடியூப் வி்சாயி வி்சாய மசனல் நடத்தும வி்சாயிகள் ்பயிற்சி முகாம எஙகு 
நரடச்பறுகி்றது?

4.  இயற்ரகயாக சகாசுர் விைட்ட ்பயன்்படுத்தப்்படும ச்பாருட்கரை குறிப்பிடவும.

5. ச்ஙகாயத்திரன மசமிப்்பதற்கு தாள்கரை ்பறி்காேல் ்பைப்பி எவ்ைவு அடி 
உயைம ் ரை எழுப்்ப ம்ணடும?

6.  கத்தரிப் ்பயிரில் நூற்புழு ்பாதிப்பின் அறிகுறிகள் என்ன?

7.  நூற்புழு்கரை் கட்டுப்்படுத்த உதவும இயற்ரக முர்றகரை குறிப்பிடுக.

8. திமே்கா அ்ரகளு்கு என்ன விருது குடியைசுத் தரல்ைால் ் ழஙகப்்பட்டுள்ைது?

9. OAAS என்்றால் என்ன?

10. தரபூசணியில் சாறு உறிஞசும பூச்சிகரை எவ்ாறு கட்டுப்்படுத்தலாம?

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அ்ரிச்தியின் ்பரிசுப் ம்பாட்டியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர்

லா்ணயா, செங்கம்
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கர்நாடக மாநிலம், ராம்நகர் மாவட்டத்தில் உளள குனிகள 
கிராமத்்தச் ் ்சர்ந்தவர் ்சாலுமரத திம்மககா. இவர் தனது 16 வயதில் 
சிக்கயா என்பவ்ர மணமுடித்தார்.  10 வருடஙகள கழித்த 
பின்பும் குழந்்த பாககியம் இல்்ல என்பதால் பல்்வறு ் காவில் , 
குளம், விரதம் என சில வருடஙகளாக அ்னத்து  மனிதர்க்ளயும் 
்பால ்பாரடினார்கள. குழந்்தகள இல்்ல என்் விரகதியில் 
ஒரு கட்டத்தில் தற்ஹகா்ல ஹ்சய்துஹகாளளும் எண்ணத்திற்கு 
தளளபபட்ட தன் ஆழந்த உளளத்தில், அ்த ்சமயத்தில் ் தான்றிய 
்சராமரியான ்களவிகளும் மற்றும் ்சாதிகக ்வண்டும் என்்  
எண்ணமும் ்சாலுமரதவின் வாழக்க்ய மாற்றியது.

 “உதிரத்தால் உருவாகி வயிற்றில் சுமந்து உதிர்த்துடன் ஹபற்று 
எடுககும் உயிர்கள மட்டும் தான் இந்த உலகத்தில் உ்வா” “எந்தவித 
பிரதி பலனுமின்றி நமககு நம் ் த்வக்ள நி்்்வற்றி தருகி் 
இயற்்கயும் நம் பிள்ளகள தா்ன என சிந்தித்தார்” “கடவுள 
ப்டபபில் மரம் , ஹ்சடி, ஹகாடி என அ்னத்திற்ககும் மனிதர்கள 

அனபும்! ஆலேரமும்!!
(க்டவுள் ்ப்்டபபில் அ்்னததும் உயிநர!)

சாத்ை
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்பால்வ உயிர் உண்டு என 
உணர்ந்தார். அன்று ்தான்றியது 
தான் மரம் வளர்கக ்வண்டும்  
என்் எண்ணம். முதல் முயற்சியாக தான் 
இருககும் கிராமத்தில் ஒரு ஆலமரககன்று 
நட்டார். அது வளர்ந்து மரமாக நின்்்த 
கண்ட  திம்மககமாவுககு மிகக மகிழச்சி.

இது்வ பின் நாளில் அதிக மரஙக்ள 
நட்டு ,  வள ர் க க  ்வண்டும் என்் 
எண்ணத்்த ஹமன்்மலும்  உயர்த்தியது. 
இவரும் இவரு்டய கணவரும் ்்சர்ந்து 
பல இடஙகளில் அ்லந்து திரிந்து ஆலமரக 
கன்றுக்ள ்்சகரித்து தன் கிராமத்தின் 
அருகில் உளள ்சா்லயின் இருபு்மும் நட்டு, 
அ்த தன் பிள்ளகள ்பால் வளர்த்து 
வந்தார்கள. இதனால் ்சா்லயின் இருபு்ம் 
மரம் நட்டார் என்் ஹபாருள பட கன்னடத்தில் 
்சாலுமரத என்் அ்டஹமாழியுடன் ்சாலுமரத 

திம்மககமா என்று அ்ழககபபடுகி்ார். 
இதுவ்ர 350ககும் ்மற்பபட்ட ஆலமரக 
கன்றுக்ள நட்டு அ்த தன் பிள்ளக்ள 
்பால ் பணிககாத்து உயர்ந்த மரமாக வளர்த்து 
உளளார். இவற்றின் மதிபபு தற்்பாது 1.5 
மில்லியன் ரூபாய் என மதிபபிடபபடுகி்து.   
இந்த மரஙக்ள தற்்பாது கர்நாடக மாநில 
அர்்ச ஏற்று  கண்காணித்து வருகி்து.

இதில் மிகபஹபரிய ஆச்்சரியம் என்னஹவன் ா்ல் 
இவர்கள மரககன்றுக்ள நடவு ஹ்சய்ய 
ஆரம்பிககும் தருணத்தில் அபபகுதியில் குடிகக 
கூட தண்ணீர் இல்்லயாம். அந்த ்சமயஙகளில் 
பல ்மல்கள கடந்து ஹ்சன்று தண்ணீர் 
ஹகாண்டுவந்து மர கன்றுகளுககு  ஊற்றி 
வளர்த்துளளார்கள. இது மட்டுமில்லாமல் தான் 
இருககும் கிராமத்தில் தண்ணீர் பற்்ாககு்் 

்பாகக பிரமாண்ட ம்ழ 
நீ்ர ்்சகரிககு ஹதாட்டி 
ஓ ன்்்  உ ரு வ ா க க 
்சாலுமரத ஹபரிதும் உதவி 
உளளார். இவரின் மகத்தான, 
தன்னலமில்ல ்்ச்வ்ய 
பாராட்டி 16.03.2019-
ல் இவருககு “சி்ந்த 
்தசிய குடிமகன் விருது”  
நமது இந்திய அர்சால் 
வழஙகபபட்டுளளது.

“ ஹ ப ற் ்  பி ள்ள கள  கூட  தன் 
ஹபற்்வர்க்ள வயதான காலஙகளில் பார்த்து 
ஹகாளளாத இந்த காலத்தில்” நான் வளர்ந்த 
நூற்றுககணககான பிள்ளகள (மரஙகள) 
இயற்்க காற்றுடன் கூடிய   இனி்மயான 
நிழ்ல எந்த வித எதிர்பார்பபும் இல்லாமல் 
இஙகு உளள மககளுககு வழஙகி வருகி்து 
என இந்நாள வ்ர ஆனந்த இன்பதுடன் 
மகிழந்து வருகி்ார் ்சாலுமரத திம்மககா. 
இதுவ்ர இயற்்கயின் மீதான ்ந்சம், 
ஆலமரத்தின் மீதான அன்பும்  ்சற்றும் 
கு்்யாமல் ஹதாடர்ந்து தன்னலமில்லா தன் 
்்ச்வ்ய இந்நாளும் ஆற்றி வருகி்ார். 
்மலும் பல்லாண்டு வாழந்து, இன்னும் 
பல நூறு ்சாத்னக்ள  புரிய நாமும் 
வாழத்து்வாம்  இந்த  ஹபான்னான நாளில்.

்ட்டுரையகாளர்ள்:

இரோ.செயெங�ரமூர்த்தி மற்றும் இரோ.ச்வங�கடஷ,
வவளாண் ஆவலாெ்கர்்கள், மின்னஞெல்: agrijay102@gmail.com. சைா்டர்பு எண்: 8940475344
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குழந்்தயின்ே பிரச்்னயால் 
அ்தி்படுகினறீரகளா? 
அதிக உ்டல் எ்்டயால் 
அ்தி்படுகினறீரகளா? 

உணவு நேலாண்ே ் ழிநய 
உ்டல் எ்்ட கு்�தது 

உங்கள் குழந்்த க்பறும் ் ாய்ப்்ப 
அதிகரிததுத தருகினந�ாம்!
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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அக்ரிசக்தி மின ஊடகக் குழு
நிறு்னர ேற்றும சி்றப்்பாசிரியர

வெலெமுரளி

்டி்ரேப்பு
ெக்தி டிசென்ஸ்

நிர்ாக ஆசிரியர
மு.வெயராஜ்

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்பரம க்காடுக்்க 99407 64680  
என்ற வாடஸ் அப் எணணிற்கு கதா்டர்பு க்காள்ளலாம.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

கடந்த மின்்ன்தழுக்கா்ன 
ொெகரகளின் கருத்துக்கள்

நெ ல்லை சாரதி அவர்களின்” மஞசள் 
எனும் அற்புதம்” ்கட்டு்ர படித்தன். மஞசள் 
மகி்ம்ை ஆதாரங்களுடனும், தமிழன் மறந்து்பான 
மருததுவத்த நி்னவூட்டும் விதமா்கவும் இருந்தது. 
உழவரக்கு என்றும் உற்ற து்ைைா்க, பக்்கபலைமா்க 
நின்று, ்வளாண்மயில சாத்ன புரிை வழி 
வகுக்கும் “அக்ரிசக்தி”யின் பணி அளவிடற்்கரிைது. 
விவசாயி்களின் வாழ்வில விடிை்லைக் ்காட்டும் 
“அக்ரிசக்தி”  மின்னிதழ் ஆசிரிைர  மற்றும் 
்கட்டு்ரைாளர்கள் அ்னவருக்கும் இனிை ஆஙகிலைப் 
புததாணடு -2022 வாழ்தது்கள்!

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

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்ப்்டப்்பாளர்:

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

்ப்்டப்்பாளர்:
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அக்ரிெக்தி இைழ 
உங்களுக்கு வவண்டுசமனைால் 

9940764680 எனை எண்ணுக்கு 
 வாட்ஸ் அப்பில் செய்தி / குறுஞசெய்தி 

அனுப்பி்னால் சிைப்பிைழ  
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 53 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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