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நல்வாழ்த்துகள்!
ப�ொங்கல் நல்்ொழ்த்து்களை 
பெரிவித்துக் ப்கொள்கிற�ொம். 
உணவு உற�த்திளை ப�ருக்்க 
அரும்�ொடு�ட்டு உளைக்கும் 
உை்ர்கள் அளை்ருக்கும் 
ப�ொங்கல் நல்்ொழ்த்து்கள்.

அக்ரிசக்தி மின்னிதழின் 
வாசகரகள் மற்றும் 
கட்டுரையாளரகள் 

அரைவருக்கும் அக்ரிசக்தி 
ஆசிரியர குழுவின் சார்ாக 

அனை்ருக்கும் இனிய 
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தற்பொழுது  நடைமுடையில் உள்ள 
முடைகட்ள விை இயறடக முடையில் 
க ொல்நடைகள ப ர ொ மரிக கபபடுவது 
வித்தியொசமொனது. மமய்சசல் முடையில் மொறைம், 
மநொய தொககுதலின் ் பொழுது ் கொடுககபபடும் 
சிகி்சடச மறறும் இனப்பருகக மமலொணடம 
ஆகியவறறின் முககியத்துவத்துைன், 
இயறடக முடையில் கொல்நடைகட்ள 
ப ர ொமரித்தல்  க ொல்நடைகளுககும்  
மககளுககும் சுறறு்சசூழலுககும் மிகவும் 
பயனளிககிைது. கொல்நடைகட்ள முடையொக 
நிரவகிககும்மபொது, மணணின் வ்ளம் மறறும் 
மனிதனின் ஆமரொககியத்டத மமம்படுத்த 
முடியும். 

இயறல்க முலையில் 
கால்நடை உற்பத்தி

கால்நடை மேலாணடே

அடிப்படை தேடைகள்:
1. இ ய றடக  வ்ளங கள  ம றறு ம் 

பல்லுயிரகட்ள பொதுகொககும் வடகயில் 
கொல்நடைகள நிரவகிககபபை மவணடும்.

2. கொல்நடைகளுககு ்கொடுககபபடும் 
அடன த் து  தீ வன ங களு ம்  1 0 0 % 
இயறடகயொனது என சொன்ைளிககபபடைதொக 
இருகக மவணடும்.

3. கொல்நடைகள வருைம் முழுவதும் 
திைநத ்வளியில் சுதநதிரமொன முடையில் 
வ்ளர மவணடும்.

4. கொல்நடைகட்ள கடடிைஙகளில் கடடி 
டவககக கூைொது (அ) கூணடில் அடைககக 
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கூைொது.

5. மொடு மறறும் ஆடு மமய்சசலுககு 
மபொதுமொன இைம் இருகக மவணடும்.

6. இருககும் இைத்திறகு தகுநத அ்ளவில் 
வயது மறறும் இனஙகள தனியொக என 
தனியொக பிரித்து வ்ளரககலொம். 

7. நமது இநதிய நொடடு மொடடினஙகள 
அயல்நொடடு இனஙகளுைன் ஒபபிடுடகயில் 
்பரும்பொலொன மநொயகளுககு எதிரபபுத் 
்கொணடுள்ளன.  எனமவ சரியொன  இனஙகள 
மதரவு ் சயதல் மிக அவசியம்.

8. மநொயகள மறறும் ் தொறறுமநொயகளுககு 
எதிரொக நல்ல எதிரபபு சகதிடய  ஊககுவிககும் 
வடகயில் கொல்நடைகட்ள வ்ளரகக மவணடும்.

9. மொடு மறறும் ஆடுகட்ள  மபொதுமொன 
இை வசதியில்  ்நரிசடலத் தவிரத்து 
பரொமரித்து வ்ளரகடகயில் மநொய ்தொறறு  

பிர்சசிடனகட்ளத் தடுகக முடியும்.

10. ்கொடிய மநொயகட்ளக கடடுபபடுத்த 
முடியொதமபொது மடடும் தடுபபூசிகட்ளப 
பயன்படுத்தலொம். 

11. மந ொய த ொககினொல் ்சயறடக 
நுணணுயிர எதிரபபிகள (Synthetic antibiotics) 
முடிநத வடர  அனுமதிகக கூைொது . மநொய 
தடுபபு முடைகளில் அதிக கவனம் ் சலுத்த 
மவணடும்.

12. உறபத்தி மறறும் வ்ளர்சசிககொக 
்சயறடக வ்ளர்சசி ஹொரமமொன்கள அனுமதிகக 

கூைொது.

13. அத்தியொவசிய ்கொடிய  மநொய 
சிகி்சடசககு  ் சயறடக நுணணுயிர எதிரபபிகள 
(Synthetic antibiotics)  மதடவபபடுமொயின் 
அடவகள இரத்தத்தில் நிடல ் கொணடிருககும் 
கொலம் (Drug withdrawal period) குறித்து 
அறிநது டவத்திருநது அநத நொடகளில் 
கிடைககும் பொல் மறறும் இடை்சசிடய மனித 
பயன்பொடடிறகு பயன்படுத்துதல் கூைொது.  

14. அடிககடி கொல்நடை மருநதுகட்ளப 
பயன்படுத்துவடதத் தவிரககவும்.

15. அமலொபதி அல்லொத மருநதுக்ளொன  
ஆயுரமவதம், நொடடு  மூலிடக மருநதுகள 
(Ethno veterinary practices)  உளளிடை 
மருத்துவம் வலியுறுத்தபபை மவணடும்.

இயறடக முடையில் ைளர்ககப்படும் 
கால்்நடைகளின் ்நன்டமைகள்:

1. கொடு, வயல் 
வரபபுகள, மமய்சசல் 
நிலஙகளில் கிடைககும் 
இயறடகயொன மமய்சசல் 
்ப ொருடகள மூலம் 
முடடை மறறும் பொல் 
்பொருடகளின் ஒமமகொ-
3  ் கொழுபபு அமிலஙகள 
மறறும் ஊடை்சசத்து தரம் 
அதிகமொக இருககும்.

2. எ ரு க க ட ்ள 
மந ரடிய ொக  உரம ொக 
பயன்படுவதொல் மண 
வ்ளம்  மமம்பைவும் 
பயன்படுகிைது.

3. 
ஆணடிபயொடிக எதிரபபு 

சகதி (Antibiotic resistance) உருவொகொமல் 
கொல்நடைகள நலமொக இருககும்.

4. ம ம ய ்ச ச ல்  ப யன்ப ொ ட டி றகும் 
கொல்நடைகள பயிரகட்ள வ்ளரபபதறகும் 
விவசொயத்திறகு  ஏறைதொக இல்லொத விளிம்பு 
நிலத்டதப பயன்படுத்தலொம்.

5. ம த ட வ ய ற ை  த ொ வ ர ங க ட ்ள 
கொல்நடைகள உணபதன் மூலமமொ அல்லது 
மிதிபபதன் மூலமமொ கட்ள மமலொணடமககு 
உதவுகின்ைன.

6. இயறடக முடையில் வ்ளரபபதொல் 
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கொல்நடைகள கூடுதல் வருமொனத்டத 
வழஙகுவமதொடு, ஆணடு முழுவதும் 
விவசொயிகளின் பணி்சசுடமடய குடைகக 
உதவுகின்ைன.

7. இவவடகயில்  வ்ள ர கடகயில் 
விவசொயிகளுககு தஙகள விருபபத்திறகு 
ஏறைவொறு பரொமரிககலொம்.

இயறடக முடையில் உள்ள ்நடைமுடை 
சி்ககல்கள்:

1. மககளிைம் இயறடக முடைகள 
பரொமரித்தல் பறறிய விழிபபுணர்சசி குடைபொடு.

2. கொல்நடைகட்ள பரொமரிகக அதிக 
இை  வசதி மதடவபபடுவதொல் சிறிய அ்ளவு 
பணடண உரிடமயொ்ளரக்ளொல் முதலீடு 
்சயய முடியொமல் மபொவது.

3. கொல்நடைகளுககு ஊடை்சசத்த்து 
மிகுநத உணவளிபபதில் சிககல்கள உணடு.

கைட்டு்ையாளர்:

மருத்துவர. ம. தமிழண்ணல், எம்.வி.எஸ்.சி., உதவிப மபரொசிரியர, 
கொல்நடை பரொமரிபபுத்துடை , வொனவரொயர மவ்ளொணடம கல்லூரி,  

மணககைவு, ் பொள்ளொ்சசி – 642103. மின்னஞசல்: thamizhlpt@gmail.com 

4. மமய்சசலில் உறபத்தி திைனுககு 
ஏறை உயர தீவனம்  கிடைககுமொ என்ை 
மகளவிககுறி.

5. சின்தடிக கிருமிநொசினிகள இன்றி 
சுறறுபபுை தூயடமடய மமம்படுத்துவதில் 
உள்ள இைரபொடுகள.

6. நொடடு மருநது மநொய தடுபபு 
்சயல்திைன் குடைவொக இருபபது (அல்லது) 
மநொய சரி ்சயய முடியொமல் கொல்நடை 
பரொமரிபபொ்ளரகள கொல்நடைகட்ள விறறு 
விடும் சூழல் உருவொகும் நிடல.

7. இயறடக முடையில் பரொமரிகக பயிறசி 
மறறும் சொன்றிதழ் வசதிகள இல்லொடம.

8. கொல்நடைப ் பொருடகட்ள சநடதயில் 
விறபடன (அல்லது) ஏறறுமதி ் சயடகயில் 
உரிய விடல கிடைபபதில் உள்ள 
பிர்சசடனகள.
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உளுநது மபமபசிமய குடும்பத்டத்ச 
சொரநத ஒரு பூககும் தொவரமொகும். இதிலிருநது 
கிடைககும் பருபபு உளுத்தம் பருபபு என்று 
அடழககபபடுகிைது. ்தறகொசியொடவ 
பூரவீகமொகக ்கொணை இது, இஙகுப 
்பரும்பொன்டமயொகப பயிரிைபபடும் பருபபு 
வடகயொகும்.   மதொடச, இடலி, வடை என 
தமிழர சடமயலில் உளுநது ஒரு முககியப 
பஙகு வகிககிைது. உளுநதில் இடல ் நளிவு 
மநொயும் அதன் மமலொணடம முடைகள 
பறறியும் கொணமபொம்.

ந�ோய்க்ோரணி
இநமநொய உளுநது இடல ்நளிவு 

ந்சசுயிரினொல் மதொன்றுகிைது.

உளுந்தில் இலை நெளிவு நெடாயும் 
அதன் மேலாணடே முடைகளும்

ம்நாய் மேலாணடே

ந�ோயின் அறிகுறி்ள்
இநமநொயின் அறிகுறிகள விடதத்த சுமொர 

4 வொரஙகளுககுப பின்னமர மதொன்றும். 
்பரும்பொலும் முககூடடு இடலகளின் 
மூன்ைொவது இடல, இ்ளம்ப்சடச நிைமொகவும் 
அ்ளவில் ்பரியதொகவும் மொறுவதுைன் 
நரம்புகளும் தடித்துக க ொணபபடும் . 
இடத ்தொைரநது இடலகள ்நளிநதும், 
சுருககஙகளுைனும் ்தன்படும். பின்னர 
இ்ளம் இடலகள அதிக்ளவில் ்நளிநதும், 
சுருணடும் சுருககஙகளுைனும் மதொன்றும். நுனி 
பொகத்தில் உள்ள இடலகள மிகவும் சிறுத்தும், 
்நருககமொகவும் கொணபபடும். ்சடிகளில் 
பூககள மதொன்றுவது தொமதமொவதுைன், 
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மலடடுத் தன்டமயுைனும் கொணபபடும். 
தொககபபடை்ச ்சடிகள மடிநதுப மபொகொமல் 
அறுவடை வடரயிலும் பசுடம நிைத்துைன் 
இருககும். 

ந�ோயப் பரவும் விதமும், பரவுவதற்கு ஏற்்ற 
்ோலநிலல்ளும்

்பமீசியொ ைபொசி என்னும் ்வளட்ள 
ஈகக்ளொல் இநமநொயப பரபபபபடுகிைது. 
சொறறின் மூலமும் இநமநொய பரவக கூடியது. 
தடடைப பயிடரயும் இநமநொயத் தொககக 
கூடியது.

ந�ோய்க்ட்டுப்போடு 
உழவியல் முல்ற்ள்  :  
மநொயத் தொககிய்ச ் சடிகட்ள உைனுககுைன் 

கைட்டு்ையாளர்கைள்:

கு.விக்னேஷ்,
முனைவர் பட்டப் படிப்பு மாணவர் -  
தாவர ந�ாயியல் துனை, அணணாமனைப் 
பல்்கனைக்கழ்கம், அணணாமனை �்கர் – 
608002. ததா்டர்பு எண: 8248833079 
மினைஞ்சல்: lakshmikumar5472@gmail.com

முனைவர். L. வெங்க்ேஷ்குமார்,
உதவிப் நபராசிரியர் - தாவர ந�ாயியல் துனை, 
அணணாமனைப் பல்்கனைக்கழ்கம், 
அணணாமனை �்கர் – 608002 
 ததா்டர்பு எண: 8667806189 
மினைஞ்சல் – vengadpragathi@gmail.com

அபபுைபபடுத்தி அழித்து விை மவணடும். 
மநொயத் தொககக கூடிய கட்ள்ச ்சடிகட்ள 
அழித்து வயல் ்வளிகட்ள்ச சுத்தமொகப 
பரொமரிகக மவணடும். 

மருந்து சிகிச்லசை :
ஏககருககு  மீடதல் மைமடைொன் – 200 

மில்லி வீதம், 200 லிடைர தணணீரில் 
கலநது, விடதத்த சுமொர 30 நொடகளில் ஒரு 

முடையும், பின்னர 10 – 15 நொடகளுககுபபின் 
இரணைொவது முடையும் ் தளிகக மவணடும். 

ந�ோய எதிர்ப்புத் தி்றன் க்ோண்ட 
இர்ங்ள் 

கொடரககொல், பல்லைம், மடடிககைடல, 
பொரவதிபுரம், பி.ஆர. 16 மபொன்ை இரகஙகள 
மநொய எதிரபபுத் திைன் ் கொணைடவ. பி.33, 
பி. 58, பி. 233 மபொன்ை இரகஙகட்ளயும் 
இநமநொய அதிகம் தொககுவதில்டல. 

 இலல்ள் சுரு்க்ங்ளு்டன் கதன்ப்டல்  

கபமீசியோ ்டபோசி என்னும் கவள்லளை ஈ்க்ள்
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வி்சவாயிகளுக்கு 
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

இனத கிளிக 
த்சய்தும் எங்கள் 

வாடஸ்அப் 
எணணிற்கு 
அனுப்பைாம்

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 அஙகைாடி”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 55 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.

- வெல்ெமுரளி,  
நிறுவனர, அக்ரிசக்தி.
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நிலககைடல என்பது பலரொல் விரும்பி 
உணணபபடும் பருபபு வடக பயிரொகும்.  
இது வடைொர வழககுகளில் மவரககைடல, 
மணிலொககைடல, கைடலககொய, மணிலொக 
்கொடடை (மல்லொடடை) எனப பலவொைொக 
வழஙகபபடுகிைது .  இது நடு ்தன் 
அ்மரிககொடவ பூரவிகமொக ்கொணைது.  
நிலககைடலயொனது சீனொ , இநதியொ , 
டநஜீரியொ ஆகிய நொடுகளில் அதிகம் 
உறபத்தி ் சயயபபடுகிைது.  நிலககைடலயில் 
மொஙகனீசு சத்து அதிகமொக உள்ளது.  மமலும், 
நொம் உணணும் உணவில் உள்ள கொல்சியம் 
சத்துககள நமது உைலுககு கிடைககவும் 

நிை்க்க்லையில் 
ஒருங்கிலைந்்த 
பூச்சி நிர்ாகம்

பூச்சி மேலாணடே

இது உதவுகிைது.  நிலககைடலயில் உள்ள 
“்ரஸ்வ்ரடரொல்” என்ை சத்து இதய 
வொல்வுகட்ள பொதுகொககிைது.  நிலககைடலயில் 
“ பொலிபீனொல்ஸ்” என்ை ஆணடி ஆகசிைணட 
மநொயிலிருநது பொதுகொபபமதொடு இ்ளடமடய 
பரொமரிககவும் ் சயகிைது.  நிலககைடலயில் 
உள்ள தொமிரம் மறறும் துத்தநொக சத்தொனது 
தீடம ்சயயும் ்கொழுபடப குடைத்து 
நன்டம ் சயயும் ் கொழுபடப அதிகரிககிைது.  
நிலககைடலயில் உள்ள ஒமமக ொ - 3 
சத்தொனது உைலின் மநொய எதிரபபு சகதிடய 
அதிகரிககிைது.  நிலககைடலயின் மகசூடலக 
குடைககககூடிய பல்மவறு கொரணிகளில் 
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பூ்சசிகள முககியப பஙகு வகிககின்ைன.  
இநத கடடுடரயில் நிலககைடலடயத் 
தொககும் பூ்சசிகள மறறும் கடடுபபடுத்தும் 
மமலொணடம முடைகள பறறியும் கொணமபொம்.

இலல மற்றும் ் ோய்லளை உணணும் பூச்சி்ள்
சுருள் பூச்சி
இடலகளின்  ம மல்  த ொ ய ப பூ ்ச சி 

முடடைகட்ளத் தனித்தனியொக இடுகின்ைது.  
இவறறிலிருநது ்வளிவரும் சொம்பல் நிை 
கருநதடலபபுழுககள இரணடு மூன்று 
இடலகட்ள ஒன்ைொகப பிடணககும் இடல 
திசுககளுககிடைமய ்சன்று உளளிருநது 
்கொணடு ப்சடசயத்டத்ச சுரணடித் தின்னும்.  
ப்சடசயம் இழநத இடலகள சுருணடு 
கொயநதுவிடும்.  இபபூ்சசியின் அதிகமொன 
தொககுதலொல் நிலககைடலப பயிர தீயநது 
மபொனது மபொல் கொடசியளிககும்.    இநதப 
பூ்சசியின் தொககுதல் மொனொவொரிப பயிரில் 
்பரும்ளவில் இைடவ நிலககைடலயில் 
வைணை சூழ்நிடலயிலும் கொணபபடும். 

்ட்டுப்படுத்தும் நமலோணலம முல்ற்ள்:
 த ட டை ப ப ய று 

அல்லது உளுநது பயிடர 
நி ல க க ை ட ல யு ை ன் 
4:1 என்ை விகிதத்தில் 
ஊடுபயிர ் சயயலொம்.

 வி்ளககுப்பொறி 
எகமைருககு 1 என்ை 
விகிதத்தில் டவத்து சுருள 
பூ்சசிகட்ளக கவரநது 
அழிககலொம்.

 ஒரு ்சடிககு 2 

புழுககள அல்லது 10 சதம் பொதிககபபடை 
இடலகள இருநதொல் எகைருககு பொசமலொன் 
4 சதம் தூள 25 கிமலொ, மொலத்தியொன் 50  
EC 1.25 லிடைர, டைகும்ளொமரொபொஸ் 75  
EC   625 மிலி, ஃபுளு்பணைடமடு 120 
மிலி, பூ்சசி மருநதுகளில் ஏமதனும் ஒன்டை 
பயன்படுத்த மவணடும்.

பல்டப்புழு அல்லது கவட்டுப்புழு புரடினியோ 
புழு:

இது இைடவ பருவ நிலககைடலயில் 
்பரும்ளவில் கொணபபடும்.  இபபூ்சசியின் 
முடடைகள குவியலொகவும் மஞசள நிை 
மரொமம் மூைபபடைடவயொகவும் இருககும்.  
ப்சடச நிை இ்ளம் புழுககள குருத்டதயும் 
இடலகட்ளயும் உணடு மசதம் விட்ளவிககும்.  
தீவிரமொகத் தொககபபடை பயிர ஆடு மொடுகள 
மமயநதது மபொல் கொணபபடும்.  இபபுழுககள 
நைமொடைம் மொடல மறறும இரவு மவட்ளகளில் 
கொணபபடும்.  ்பொரு்ளொதொர மசதநிடல 
100 மீடைருககு 8 முடடை குவியல்கள 
என இருபபின் கீழ்ககணை கடடுபபொடு 
முடைகட்ளப பின்பறை மவணடும்.

 ஆமணககுப பயிடர 
நிலககைடலப பயிடர்ச சுறறிப 
்பொறிபபயிரொகமவொ அல்லது 
ஊடுபயிரொகமவொ பயிரிடடு 
தொககுதடலக குடைககலொம். 

 எகைருககு 12 என்ை 
விகிதத்தில் இனககவர்சசிப 
்பொறிகட்ள வயலில் ் பொருத்தி 
ஆண அநதுபபூ்சசிகட்ளக 
கவரநது அழிககலொம்.
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 முடடைககுவியல்கட்ள்ச மசகரித்தும் 
அழிககலொம்.

 ஏககர ஒன்றுககு அரிசி தவிடு 5 
கிமலொ, ் வல்லம் 500 கிரொம், டதமயொடிகொரப 
200 கிரொம் இவறறுைன் 3 லிடைர நீர மசரநத 
கலடவயொக ந்சசுத்தீனி உருணடைக்ளொக 
வயடல்சசுறறிலும் வரபபு ஓரஙகளிலும், 
வயலில் ் தரியும் சநது ் பொநதுகளில் மொடல 
மவட்ளகளில் டவத்து புழுககட்ளக கவரநது 
அழிககலொம்.

 புரடினியொ என்.பி .வி . டவரஸ் 
ந்சசுயிரிடய எகைருககு 250 LE  என்ை அ்ளவில் 
1000 லிடைர நீரில் மொடல மவட்ளகளில் 
டகத்்தளிபபொனொல் ்தளிபபதன் மூலம் 
இ்ளம் புழுககட்ளக கடடுபபடுத்தலொம். 

 ஏககர ஒன்றுககு 10 இைஙகளில் 
பைடவ இருகடககட்ள அடமககலொம்.

பூச்சிக்ோல்லி மருந்து்ள்: 
எ க ைரு ககு  ஃ பளு்பணைடமடு 

120 மிலி, குயினொல்ஃபொஸ் 25 EC 1.4 
லிடைர 25 கும்ளொரடபரிபொஸ் 20 EC 
750 மிலி டைகும்ளொரவொஸ் 76 SC 750 

மிலி, ்பன்திமயொட 50 EC 750 
மிலி டைபுளு்பன்திமயொரொன் 
25 WP 400 கிரொம் ஏமதனும் 
ஒன்டைத் ்தளித்து புழுககட்ளக 
கடடுபபடுத்தலொம். 

கவள்லளைப் புழு 
்வணபுழுடவக கடடுபபடுத்த 

அதன் வொழ்கடக சுழறசிடய 
்தரிநது ் கொளவது அவசியமொகும். 
இநத ்வணபுழுவொனது முதல் 
மகொடைமடழடய ்தொைரநது 
அதன் வ்ளரநத வணடு பருவமொனது 
முடடை இடும் கொலம் ஜுன் 
மறறும் ஆகஸ்ட மொதஙகளுககு 
இடைமய ஏறபடுகிைது. மணணின் 

ஈரபபதம் மறறும் ்வபபநிடல உளளிடை 
பலகொரணிகள முடடைகள எவவ்ளவு மவகமொக 
்பொறிககின்ைன என்படத தீரமொனிககின்ைன.  
வழககமொன நிடலடமகளின் கீழ் சுமொர 2 
வொரஙகளில் முடடைகள ் பொரிககின்ைன.  

 ஒரு தொய வணைொனது சுமொர 60 
முடடைகள வடர மணணிறகடியில் 
இைககூடும்.  முடடைகளுககுப பிைகு முதல் 
நிடல புழுவொனது தடரககு அடியில் உள்ள 
்சடிகளின் மவரகட்ள உணணும்.  இரணடு 
மறறும் மூன்ைொம் பருவ புழுவொனது உருவில் 
்பரியதொகி தீவிரமொக மவரகட்ள உணடு, 
பொதிபடப ஏறபடுத்தும்.  புழுககள கூணடு 
பருவமொக மொறி மணணிறகடியில் பல வொரஙகள 
இருககும்.  பின் வணடுக்ளொக ்வளிவரும்.  
இநத வணடுகள மவபப மரம் மறறும் தீககு்சசி 
மரஙகளில் கூடைமொக கொணபபடும்.

 தொககுதல் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் 
வ்ளரநத தொய வணடை ஜுன் முதல் 
ஜுடல மொதஙகளில் மவபபமரம் மறறும் 
தீககு்சசி மரஙகளுககு அடியில் ஒரு வி்ளககு 
்பொறியிடன அடமத்து மொடல 7.30 மணி 
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கைட்டு்ையாளர்:

பி. ் தாமினிக ம்னோஜ்,
்தொழில்நுடப வல்லுநர (பயிர பொதுகொபபு),

மஹன்ஸ் மரொவர மவ்ளொண அறிவியல் டமயம்,
வொலிகணைபுரம், ் பரம்பலூர மொவடைம்.
மின்னஞசல்: pblr_kvk06@yahoo.co.in 

முதல் இரவு 8.30 மணி வடர ஏழு முதல் 
10 நொடகள வி்ளகடக எரிய விடடு தொய 
வணடுகட்ள கவரநது அழிககலொம். இம் 
முடையிடன சொகுபடி ்சயயவிருககும் 
விவசொயிகள அடனவரும் கூடைொக 
கடைபிடித்தொல் பலன் உணடு.

 இலநடத, மவம்பு, தீககு்சசி மபொன்ை 
மரஙகளில் வணடுகள ்தன்படைொல் 
மரத்தின் கிட்ளகட்ள குலுககி, வணடுகட்ள 
கீமழ விழடவத்து அதடன மசகரித்து 
மண்ணண்ணய ஊறறி தணணீரில் இடடு 
அழிககலொம்.

 ் வ ண பு ழு க க ட ்ள  ஜ ு ட ல 
முதல் ஆகஸ்ட மொதத்தில் மணணில் 
ஈரபபதம் இருககும் மபொது நன்டம 
்சயயும் பூஞசொணமொன ்மைொடரசியம் 
ஆனிமசொபிலிமய அல்லது நன்டம ் சயயும் 
நூறபுழுவொகிய ்ஹடிமரொரொபபிடிடடிஸ் 
இன்டிகொ ஆகியவறடை ஏககருககு ஒரு கிமலொ 
என்ை அ்ளவில் மதடவயொன மணல் அல்லது 
்தொழு உரத்துைன் கலநது கொடல அல்லது 
மொடல மவட்ளயில் மணணில் இைலொம். 
இதடன பயன்படுத்தும் மபொது இரசொயன 
மருநதுகளுைன் மசரத்து பயன்படுத்தககூைொது. 

 இவவ ொறு  ் சயவதன் மூலம் 
்வணபுழு தொககுதடல ஆரம்பத்திமலமய 
கடடுபபடுத்தலொம்.

சைோறு உறிஞ்சும் பூச்சி்ள்
அசுவினி
இரணடு அல்லது இரணைடர மொத 

பயிரகட்ள இபபூ்சசிகள தொககும்.  மரொ்சடடி 
எனும் ்கொத்தொக குறுகி்ள இடலகளுடைய 
டவரஸ் மநொய இநத அசுவினி பூ்சசிகள சொறடை 
உறிஞசுவதன் மூலம் ஒரு ்சடியிலிருநது 
மறை ் சடிகளுககு பரபபபபடுகிைது.

 ்சடியின் நுனி ்மொடடுககள 
பொதிககபபடைொல் (விடதத்த 30 நொடகளுககு 
பிைகு) டைமீமதமயட 2 மிலி ஒரு லிடைர நீரில் 
கலநமதொ அல்லது இமிைொகும்ளொபிரிட 17.8 SL   
125 1மிலி/எகைர அல்லது கும்ளொரடபரிபொஸ் 20 
EC லிடைர/எகைர ் தளிகக மவணடும்.

இலலப்நபன்
இடவ இடல பரபபில் சுரணடி அதன் 

மூலம் சொறடை உறிஞசுகின்ைன.  இதனொல் 
இடலயின் மமறபரபபு மஞசள மறறும் 
ப்சடச கலடவயொகவும், கீழ்பபகுதி பழுபபு 
நிைமொகவும் கொணபபடும். அதிகமொக 
பொதிககபபடும்மபொது இடலகள சுருணடும், 
குடடையொகவும் கொணபபடும்.  மமலும், 
ந்சசுயிரி மநொயகட்ளயும் இது பரபபுகின்ைது.  

இதடனக கடடுபபடுத்த  டை்மத்தமயொட 
எகைருககு 750 மில்லி வீதம் ்தளிகக 
மவணடும்.
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தககொளி சமீபத்தில் மிகப்பரிய மபசு 
்பொரு்ளொனது. தமிழ்நொடடில் தினமும் 
தககொளி,   ் வஙகொயம் இல்லொமல் சடமயல் 
இல்டல என்பமத நிதரசனம். தககொளி விடல 
உயரவு அடனவடரயும் பொதித்தது என்பது 
மறுகக முடியொத உணடம. அமதசமயம் 
இநத விடல உயரவுககொன கொரணத்டத நொம் 
்தளிவொக அறிய மவணடும். நொம் முகநூல் 
சமூகவடலத்ளஙகளில் கிணைல் மகலி மறறும் 
வடசகட்ள ் பொழிகிமைொம். ஆனொல் உணடம 
கொரணம் மறறும் அடத தடுபபதறகு நீணை 
கொல தீரடவ பறறி மபச மறுககின்மைொம். 
தககொளி விடல உயரவு 2021-ம் ஆணடு 
பிர்சசடன மடடும் அல்ல, பல ஆணடுகள 

பருவநிலை மடாறைமும் 
தககாளி விடல உயரவும் 

பருவநிடல ோற்றம்

இபபடி நைநதுள்ளது, வருஙகொலஙகளிலும் 
நைகக வொயபபுள்ளது. வருஙகொலஙகளில் 
நைககொமல் தடுகக நொம் அறிவியல் 
வ்ளர்சசிடய, மவ்ளொணடமடய மநொககி 
முன்்சலுத்த புதிய புதிய ் தொழில்நுடபஙகட்ள 
பயன்படுத்த மவணடும். குறிபபொக கொலநிடல 
மொறைம், புவி ்வபபமயமொதல் ஆகியடவ 
மவ்ளொணடமககும் பூவுலகுககும் மிகப்பரிய 
அ்சசுறுத்தடல ஏறபடுத்தி வருகிைது.

தககொளி உறபத்தி பொதிபடப பறறி அறிய 
க்ள ஆயவு மமற்கொள்ளபபடைது. அப்பொழுது 
விவசொயிகளிைம் கலநதுடரயொடும் மபொது, 
அவரகள கூறிய ் சயதிகட்ள நொம் ் தொகுத்து 
பொரகக மவணடியுள்ளது. குறிபபொக மகொடவ 
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மொவடை பகுதிகளில் ்தொணைொமுத்தூர 
சுறறுவடைொர பகுதிகளில் ்தன்மமறகு 
பருவமடழ கொலஙகளில் ் வஙகொயம் அடத 
்தொைரநது தககொளி என விவசொயிகள 
பயிர சொகுபடி ்சயவொரகள. ஆனொல் இநத 
ஆணடு ்தன்மமறகு பருவமடழ சரியொன 
மநரத்தில் துவஙகொததொல் ் வஙகொய உறபத்தி 
கடுடமயொக பொதிககபபடைது. ஆனொல் 
அமதசமயம், ் வஙகொய அறுவடை சமயத்தில் 
பருவமடழ ் பொழிநது இநத ஆணடு பொதித்தது. 
அடத ்தொைரநது மடழ ்பொழிவு சரிவர 
இல்லொததொல், ்பரும்பொலொன விவசொயிகள 
மவறு பயிர சொகுபடிககு மொறிவிடைனர மறறும் 
சில விவசொயிகள குடைநத பரபப்ளவிமலமய 
தககொளி சொகுபடிடய முன்்னடுத்தனர. 
அவவொறு தகக ொளி ச ொகுபடி ்சயத 
விவசொயிகளுககும் வைகிழககு பருவமடழ 
கொலத்தில் அதீத மடழ கொரணமொக பூ உதிரவு, 
பிஞசு உதிரவு, கொய அழுகல் என பொதிபபு 
அதிகம். வைகிழககு பருவமடழ கொலத்தில் 
பருவம் தவறி குறிபபிடை நொடகளுககு மடழ 
்பொழிவு இல்லொமல் ஒரு குறிபபிடை கொலத்தில் 
்தொைர மடழ ் பொழிநது தககொளி சொகுபடிடய 
பொதித்தது என்பது குறிபபிைத்தககது.

்தொைரமடழயொல் எநத விவசொயிகளும் 
உழவு பணி கூை ்சயய முடியொத சூழல் 

நிலவியதொல் சொகுபடிககு நிலம் தயொர 
்சயய முடியவில்டல. இபபடியொக க்ள 
நிலவரம் உள்ளது, இதறகு முககிய கொரணம்  
பருவம் தவறிய மடழப்பொழிமவ. இவறடை 
வருஙகொலஙகளில் கட்ளய நொம் சொகுபடி 
்தொழில்நுடபஙகட்ள மமற்கொள்ள மவணடும். 
பசுடமகுடில், டஹடமரொமபொனிகஸ், பொலி 
ஹவுஸ் மபொன்ை கடைடமபபுகளில் நொம் 
சொகுபடி ்சயதொல் நி்சசயமொக பொதிபபுகட்ள 
குடைகக முடியும். இதனொல் விவசொயிகளுககு 
ஏறபடும் ்பரும் இழபடப தவிரககவும் 
முடியும். அரசும் விவசொயிகளுககு 100 சதவீத 
மொனியத்துைன் அதறகொன கடைடமபடப 
ஏறபடுத்தி தர முன்வர மவணடும்.

தககொளி மடடுமல்ல அடனத்து மவ்ளொண 
உறபத்தியும் பருவநிடல மொறைத்தொல்,  
பருவம் தவறிய மடழப்ப ொழிவொல் 
்பரும் பொதிபடப சநதிககின்ைன. எனமவ 
நீணை கொல தீரவுகட்ள மநொககி நொம் நகர 
மவணடும் ஆதலொல் மவ்ளொணடமயும் 
்தொழில்நுடபத்டதயும் இடணத்து பயணம் 
்சயதொல் தொன் எதிரகொலத்தில் நொம் இது 
மபொன்ை பிர்சசடனகளில் இருநது விடுபைலொம்.  
அடனத்து ்தொகுதிககும் ஒரு வொனிடல 
கணிபபு மறறும் அறிவிபபு நிடலயஙகள 
அடமகக மவணடும் இடவ மநரடியொக 
விவசொயிகள அணுகும் விதமொக இருகக 
மவணடும். இது மபொன்ை ்சயல்பொடுகள 
தொன் பருவநிடலடய கணித்து பயிர ் சயய 
ஏதுவொக இருககும்.

கைட்டு்ையாளர்கைள்:

முனைவர். அ.ெ.்்கா்ெநதன்,
சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துனை,
தமிழ�ாடு நவளாணனமப் பல்்கனைக்கழ்கம்,
ந்கானவ- 641 003
மினைஞ்சல்: gveanthan@gmail.com 

த்சல்வி. ெ.இநது பர்மஸெரி,
சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துனை,
தமிழ�ாடு நவளாணனமப் பல்்கனைக்கழ்கம்,
ந்கானவ- 641 003
மினைஞ்சல்: indhujayanthi94@gmail.com 

17பதிப்பு-2 | இதழ் - 17 | 14-01-2022 | தத 1



18பதிப்பு-2 | இதழ் - 17 | 14-01-2022 | தத 1



இனிப்புத் துளைசி:               
 சீனித்து்ளசி... சரககடர மநொயொளிகளுககுக 

கிடைத்த வரம்!  பரொகுமவ நொடடைத் 
தொயகமொகக ்கொணடுள்ள இனிபபுத்து்ளசி 
அல்லது சீனித்து்ளசி ஸடீவியொ என்று 
ஆஙகிலத்தில் அடழககபபடுகிைது .  
இபபயிரொனது ஜபபொன், ்கொரியொ, சீனொ, 
பிமரசில், கனைொ மறறும் தொயலொநதில் 
அறிமுகபபடுத்தபபடடு பயிரிைபபடுகிைது. 
இநதியொவில் மகொரொஷ்டிரொ மொநிலத்தில் 
அறிமுகபபடுத்தபபடடு வ்ளரககபபடுகிைது. 

இநத மூலிடகககு `மிடைொய இடல’, 
‘இனிபபு இடல’  `சரககடர இடல’ என 
பலப  ்பயரகளும் உள்ளன. இதில் உள்ள 

இனிப்புத் துளசி
(மிட்டாய் இலையும் சர்க்கலை வியடாதியும்)

புதுடே

ஸ்டீவிமயொடசடு, ் ரபொடைமயொடசடு மபொன்ை 
மவதிப்பொருடகளதொன் இதன் இனிபபுககு 
முககியக கொரணஙகள. 

உலக அ்ளவில் Mon k  F r u i t - ககு 
அடுத்தபபடியொக்ச  சீனித்து்ளசியில்தொன் 
இயறடகயொன சரககடர இருககிைது. இடவ 
இரணடில் மடடுமம ஜீமரொ கமலொரி, ஜீமரொ 
கொரமபொடஹடமரட உள்ளன. இதடன கரும்பு 
சரககடரககுப பதிலொகவும், மறறும் ் சயறடக 
இனிபபூடடிக்ளொன சொககரின், அஸ்பொரமைன் 
ஆகியவறறிறகு மொறறுப ்பொரு்ளொகப 
பயன்படுத்தலொம்.

இனிப்புத் துளைசியின் நவதிப்கபோருட்்ள்:      
இனிபபுத் து்ளசியின் இடலகளில் உள்ள 
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ஸ்டீவிமயொடசடு மறறும் ் ரபடைமயொடசடு 
எனும் மவதிப்பொருடகள இதன் இனிபபுத் 
தன்டமககு முககிய கரணமொக உள்ளது.

இனிபபு து்ளசியின் இடலகள கரும்டபவிை 
30 மைஙகு அதிக  இனிபபு  ் கொணடுள்ளது.  
ஸ்டீவிமயொடசடில்  கரும்பு்ச சரககடரடயவிை 
200-300 மைஙகு அதிகமொன இனிபபின் 
அ்ளவு உள்ளது. 

இனிப்புத் துளைசியின் மு்ககியத்துவம்:
நமது கலொ்சசொரத்தில் அறுசுடவ உணவு 

முககியத்துவம் வொயநதது .இன்டைககு 
சரககடர மநொயொளிகள அறுசுடவடயயும் 
சுடவகக முடியொமல் அவதிபபடுகிை 
எல்மலொருககும் பிடித்த இனிபபு்ச சுடவடய 
சரககடர மநொயொளிகள ருசிகக முடியொது..

கரும்பு்சசரககடர அதிக கமலொரிகட்ளக 
்கொணடுள்ளதொல் சரககடர மநொயொல் 
பொதிககபபடைவரகள கரும்பு்சசரகடரடயப 
பயன்படுத்த முடியொமல் உள்ளனர . 
இனிபபுத்து்ளசியில் இருநது எடுககபபடும் 
ஸ்டீவிமயொடசடு மறறும் ் ரபடைமயொடசடு 
எனும் மவதிப்பொருடகள சரககடரககு 
மொறைொக மிகககுடைநத அ்ளவு சரககடர 
மறறும் மொவு்சசத்துக ்கொணடுள்ளதொல்  
இபபயிரின் இடலகள மறறும் தணடுகள  
சரககடர மநொயொளிகளுககு மருநதொகப 
பயன்படுத்தபபடுகிைது. மமலும் இதிலிருநது 
மொத்திடரகள ் சயகிைொரகள மறறும் எண்ணய 
எடுககிைொரகள. 

உ ல ர ொ த 
இனிபபுத் து்ளசியின் 
இடலகளில் 15-20 
சதவிகிதம் அ்ளவுககு 
ஸ்்ைவிமயொடசடு 
ம வ தி ப ்ப ொ ரு ள 
கொணபபடுகிைது. 
உலரநத இடலகளில் 
2 - 4  சதவிகிதம் 

்ரபடைமயொடசடு-ஏ கொணபபடுகிைது. 
கொரமபொடஹடமரட,மசொடியம், மமகமனஷியும், 
கொல்சியம், பொஸ்பரஸ், டவடைமின்-சி 
மறறும் டவடைமின்-ஏ மபொன்ை சத்துககளும் 
இனிபபுது்ளசியில் குறிபபிடை அ்ளவு உள்ளது.   

சைர்்க்லர்ககு �ல்லகதோரு மோற்று:
சீ னி த் து ்ள சி  ச ர க க ட ர யி ல் 

கொரமபொடஹடமரடடின் அ்ளவு ஜீமரொ அ்ளவில் 
இருககிைது. இதனொல் சரககடரயின் அ்ளவில் 
எநத வி்ளககபபைொத பிர்சசடனயும் மொைொக 
்வளட்ள்ச சரககடரயில் கொரமபொடஹடமரட 
அதிகம் இருபபதொல் உணவு எளிதில் 
்சரிமொரத்த்ச சரககடரயின் அ்ளவு அதிகரித்து 
சரககடரமநொய பொதிபபு அதிகமொகும் ் கொழுபபு 
உருவொகும். இதனொல் உைல் பருமன் 
இதயமநொய பொதிபபுகள ஏறபடும். இமதமபொல் 
்வளட்ள்ச சரககடரயில் மசொடியத்தின் அ்ளவு 
மிக அதிகமொக இருபபதொல் மநொய எதிரபபு்ச 
சகதி குடையும். இது சரககடரமநொடய 
மடடுமல்லொமல் மறை மநொயகள வருவதறகும் 
கொரணமொகிவிடும்.

`டீ நப்க’ வடிவில் மிட்்டோய இலல:
ச ரககடர மநொயொளிகள இனிபபுப 

்பொருளகட்ள்ச சொபபிைக கூைொது’ என்று 
மருத்துவரகள வலியுறுத்தும் சூழலில், 
சீனித்து்ளசி சரககடரககு நல்ல்தொரு மொறறு. 
சீனித்து்ளசியின் இடலகட்ள உலரடவத்து, 
்பொடியொககி மதயிடலத்தூளுைன் மசரத்து  
‘டீ மபக’ வடிவில் இபமபொது விறகபபடுகிைது.

க ரு ம் பி லி ரு ந து  ச ர க க ட ர த் 
தயொரிபபடதபமபொலத்தொன் சீனித்து்ளசி 
்சடியிலிருநதும் சரககடர எடுககபபடுகிைது. 
இதன் இடலகட்ள நன்ைொக உலரடவத்து, 
அதன் மீது சூைொன நீடரப பொய்சசி, 
அதிலிருநது ஸ்டீவியொ என்ை ்பொருள 
பிரித்்தடுககபபடடுப ் பொடியொககபபடுகிைது. 

இனிப்புத்துளைசிலய இனிப்பூடியோ்ப் 
பயன்படுத்துவதோல் ஏற்படும் 
�ன்லம்ள்:

1 .  இ னி ப பு த் 
து ்ள சி  க ம ல ொ ரி க ட ்ள 
உருவொககுவதில்டல.

2 . இரத்த 
அ ழு த் த ம் 
( B l o o d 
pressure) 
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மறறும் இரத்தத்தில் சரககடரயின் (Blood 
sugar) அ்ளடவ அதிகரிகக்ச ் சயவதில்டல.

3 .  உ ை ல்  ந ல த் தி ற கு த்  தீ ங கு 
விட்ளவிபபதில்டல.

4. நுணணயிரிகட்ள எதிரககும் திைன் 
்கொணடுள்ளது.

5. சரககடர மநொயொளிகள இனிபபு து்ளசியின் 

ந்நல் மைறறும் உளுந்து விடே த்நரத்தி நெயல்விள்கக ்பயிறசி
்தன்கொசி மொவடைம் ்தன்கொசி வடைொரம் ்கொடைொகு்ளம் கிரொமத்டத்ச மசரநத 

விவசொயிகளுககு தமிழ்நொடு மவ்ளொணடம பல்கடலககழகத்திறகு உடபடை S. 
தஙகபபழம் மவ்ளொணடம கல்லூரியில் பயிலும் நொன்கொம் ஆணடு மொணவிக்ளொன 
ஆரத்தி, ஜொன்சிரொணி, ் மரலின், நநதனொ பொஜி, ரொஜொதி,  ரஙகீலொ, சபிதொ,  சுபஸ்ரீ, 
ஹம்சமவணி, நிமவதொ,  சவுமியொ ஆகிமயொர மவ்ளொண அலுவலரொன சரவணன் 
மறறும் உதவி மவ்ளொண அலுவலரொன கடலயரசி அவரகளின் அறிவுடரயின்படி உயிர 
உரஙகள மூலம் விடத மநரத்தி ் சயவது குறித்து ் சயல் வி்ளககம் ் சயது கொடடினர.  
உயிர உரஙக்ளொன அமசொஸ்டபரில்லம், பொஸ்மபொபொகடீரியொ ் நல் விடதகட்ள விடத 
மநரத்தி ் சயய பயன்படுத்தபபடைது மறறும் டிடரமகொ்ைரமொ விரிடி, டரமசொபியம் 
பயிர வடக விடதகட்ள விடத மநரத்தி ்சயய பயன்படுத்தபபடைது.  இதில் 
்கொடைொகு்ளம் கிரொமத்டத்ச மசரநத விவசொயிகள ஆரவத்துைன் கலநது்கொணைனர.  
இயறடக விவசொயத்டத ஊககுவிககும் இம்மொணவிகளின் முயறசிடய கணடு 
விவசொயிகள பொரொடடினர.

கைட்டு்ையாளர்கைள்:

மஜ.எஸ்.ஏ. மவ்ளொண ் தொழில்நுடபக கல்லூரி, ஆவடடி,
கைலூர (மொவடைம்) - 606 108, தமிழ்நொடு.
மின்னஞசல்: manbarasu102@gmail.com 

கு. ் ேமப்பிரியா,
மவ்ளொண ் பொறியியல்

மா. அன்பரசு
உழவியல் துடை

்பொடிடய டீ, கொபி மபொன்ை குளிர பொனஙகள, 
ஐஸ்கிரிம், சொககமலட, இனிபபுகள, பிஸ்கட, 
பொயொசம் மறறும் பழ்சசொறு மபொன்ைவறறில் 
சரகடரககுப பதில் பயன்படுத்தி உணடு 
மகிழலொம்.

6 .  இடத ப  ப யன்படுத்துவத ொல் 
பககவிட்ளவுகள இல்டல.
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1. உளுந்து பயிரின் குடும்பம் எது?

2. நில்க்்டலலயில் “ போலிபீனோல்ஸ்” என்்ற ஆணடி ஆ்கசி்டணட் ந�ோயிலிருந்து 
போது்ோப்பநதோடு இளைலமலய பரோமரி்க்வும் கசையகி்றது.  (சைரி/தவறு)

3.  “பருவநிலல மோற்்றமும் த்க்ோளி விலல உயர்வும்” ் ட்டுலரயின் ஆசிரியர் யோர்?

4.  ்ரும்பு ஆலல அழு்ககு மூலம் ஊட்்டநமற்றிய கதோழு உரம் தயோரி்க் எந்கதந்த 
உரங்லளை எந்த விகிதத்தில் பயன்படுத்த நவணடும்?

5.  சீனித்துளைசியின் தோய்ம் எது?

6.  நில்க்்டலல பல்டப்புழுவின் மற்க்றோரு கபயர் என்ன?

7.  உளுந்து பயிரில் இலல க�ளிவு ந�ோலய பரப்பும் ் ோரணி எது?

8. “குரூஉ்கக்டிற்்ற குண்ட்ழி” என்று கதோ்டஙகும் போ்டல் எந்த நூலில் இ்டம் 
கபற்றுள்ளைது?

9.  கவள்லளை ஈயின் அறிவியல் கபயர் என்ன?

10. “சைங் இல்ககியம் கூறும் வோழ்வியல் வரலோறு” என்்ற ்ட்டுலரயின் ஆசிரியர் 
யோர்?

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அ்கரிசை்கதியின் பரிசுப் நபோட்டியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர்

லோவணயோ, த்சங்கம்
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குழந்தயின்்மை பிரச்னையவால 
அ்திபடுகின்றீரகளவா? 
அதிக உடல எ்டயவால 
அ்திபடுகின்றீரகளவா? 

உணவு மமைலவாண்மை ் ழிமய 
உடல எ்ட கு்ைத்து 

உஙகள் குழந்த பபறும் ் வாயப்்ப 
அதிகரித்துத் தருகின்மைவாம்!
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இ ைபபுககுப பின்பும் ஒரு வொழ்வு 
இருபபதொக மனிதரகள நம்பினொரகள. குறிபபொக 
அரசரகள.. பிரபுககள.. மறறும் பலரும்.. அநத 
இைபபிறகு பின்பொன வொழ்விலும் சுகமபொக 
வொழ்கடகடய வொழ ஆடசபபடைனர..

அஙகு....

ஓர அரசன்.

தொன் இைநதபிைகும் சுகமொன வொழ்வு வொழ 
ஆடசபபடைொன். அதறகொன வழிமுடைகட்ள 
கூறுமொறு தனது அரசடப குருமொரகட்ள 
மகடைொன்..

அவரகள ் சொன்னொரகள...

“சஙக இலககியம் கூறும் 
்ாழ்வியல ்ரலாறு’’

வரலாறு

அரமச..

நீஙகள இைநதபிைகு உஙகட்ள உைடலப 
பதபபடுத்தி பொதுகொககமவணடும்.

மநதிரஙகள ்சொல்லி வொயதிைககும் 
சைஙகு ்சயயமவணடும். உஙகட்ளப 
புடதககும்மபொது ஏரொ்ளமொன ்பொன்னும் 
்பொருளும் ்கொணை ்பொககிசஙகட்ள 
உஙகளுைன் புடதககமவணடும். உஙகள உைல் 
மீது மிகப்பரும் கல்லடை கடைமவணடும். 
கல்லடையின் உளம்ள உஙகள வொழ்கடக 
நிகழ்வுகட்ள சித்திரஙக்ளொக எழுதமவணடும். 
உஙகள உருவத்டத உயிமரொடை்ச சிறபமொக 
்சயயமவணடும். அபமபொதுதொன் கைவுள 
உஙகட்ள அடையொ்ளம் கொணபொர. இவவொறு 
நீஙகள ் சயதொல்..

நீஙகள இைநதப பிைகும் சுகமபொக வொழ்டவ 
வொழ முடியும்..

கு ரு ம ொ ர க ள  தீ ர ம ொ ன ம் 
நிடைமவறைபபடைது...

இஙகு....

சஙகம் டவத்து தமிழ் வ்ளரத்த பொணடிய 
நகரம் மதுடர. பொணடியன் ் நடுஞ்சழியன்.. 
இவனுககும் இமத ஆடச.. தொன் இைநத 
பிைகும் சுகமபொக வொழ்வு வொழ என்ன 
்சயயமவணடும்..? ஒரு தமிழ் புலவரிைம் 
மகடைொன்..

புலவர கூறினொர..

மீன்கள நிடைநத ஆழமொன அகழியிடனயும் 
வொனம்  அ்ளவு உயரநத மகொடடை்ச 
சுவரகட்ளயும் , வ்ளமொன ஊடரயும் ் கொணை 
..அரசமன..

நீ..இைநதபிைகு ் சொரககம் ் சல்ல

விரும்பினொலும், வொழும்மபொமத 
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இவவுலகில் நீடித்த புகடழ நீ ்பை 
விரும்பினொலும்..

நீ ் சயயமவணடியடத கூறுகிமைன்...

தணணீர இன்றி எதுவும்  அடமயொத 
இவவுலகில் வொழும் மககளுககு அவரக்ளது 
உணமவ உயிரகொககும்.  

உணவு ்கொடுத்தவரகள உயிடரக 
்கொடுத்மதொர ஆவொரகள. 

 உண்வன்று ்சொல்லபபடுவது , 
நிலத்மதொடு கூடிய நீர

உள்ள வயல்களில் விட்ளயும் தொனியமொகும்.

 நீரில்லொ இைத்தில் நீரநிடலடய உருவொககி 
.. விட்ள்சசடல மமம்படுத்து.

மடழடய மடடும் நம்பியிருககும்  தரிசு 
நிலமொனது இைம்

அகன்ை நிலபபரபபொயினும்...

நீர இல்லொமல் விட்ள்சசல் இல்டல..

 மபொரத் ் தொழில் ் சயயும்  ் சழியமன!

 பள்ளமொக உள்ள குழிநத இைஙகளில் 
்நடிய நீணை கடர்யடுத்து, நீரநிடல 
அடமத்து நீடரத் மதககி மவணடும்ளவு 
பயன்படுத்த ஆவண ் சய..

இவவொறு நீ ் சயதொல்.. வொழும்மபொமத 

இவவுலகத்திலும்.. இைநதபபிைகு 

அவவுலகத்திலும்...

நன்டமயடைவொய.

அவவொறு ் சயயொவிடில்..

எவவித நன்டமகளும் அடையொதவரொகமவ 
நீ. இருபபொய..

இவவொறு புலவர வழிமுடை கூறுகிைொர..

ஏரி, ஆறு, கு்ளம், வொயககொல் மபொன்ை நீர 
ஆதொரஙகட்ள ் சயது விட்ள்சசடலப ் பருககி, 
அடனவருககும் உணவுகிடைபபடத உறுதி 
்சயதொல் ..

நீ ் சொரககம் ் சல்லலொம்..

புைநொணூறு பொைல்.18.

“குரூஉக்கடிறை குணைகழி

வொனுடகும் வடிநீணமதில்

மல்லன்மூதூர வயமவநமத

்சல்லு முலகத்து்ச ் சல்வம் மவணடினும்

ஞொலங கொவலர மதொளவலி முருககி

ஒருநீ யொகல் மவணடினுஞ சிைநத

நல்லிடச நிறுத்தல் மவணடினு மறைதன்

தகுதி மகளினி மிகுதி யொ்ள

நீரின் ைடமயொ யொகடகக ் கல்லொம்

உணடி ் கொடுத்மதொ ருயிர்கொடுத் மதொமர

உணடி முதறமை யுணவின் பிணைம்

உண்வனப படுவது நிலத்்தொடு நீமர

நீரு நிலனும் புணரி மயொரீண

டுைம்பு முயிரும் படைத்திசி மனொமர

வித்திவொ மனொககும் புன்புலங கணணகன்

டவபபிற ைொயினு நணணி யொளும்

இடைவன் ைொடகுத வொமத யதனொல்

அடுமபொர்ச ் சழிய விகழொது வல்மல

நில்னளி மருஙகி னீரநிடல ் பருகத்

தடமைொ ரம்ம விவடைட மைொமர

தள்ளொ மதொரிவட ைள்ளொ மதொமர’’

அவைளவுோஙக..

அஙகும்.. இஙகும்..
இரணடுககும் உள்ள மவறுபொடு..

ஏரொ்ளொமொன நீர நிடலகட்ள ் கொணை 
ஓர இைம் தமிழகம்.

எத்தடனவடகயொன நீர ஆதொரஙகள 
ந ம் மிை ம்  இரு ந த து  என் பட த 
இலககியஙகள படடியல் இடும்.

ஏரி, ஆறு, வொயககொல், கொல்வொய, 
குமிழித்தூம்பு, இன்னும் ஏரொ்ளமொன 
நீரநிடலகள விபரத்டத ஆயிரத்திறகும் 
ம ம ற ப ட ை க  க ல் ்வ ட டு க ள 
பதிவு்சயகின்ைன.

தணணீர பநதல் டவத்து தொகம் 
தீரககும் நிகழ்வு இன்றும் ்தொைரவது 
தமிழரகளிைம் மடடும்..

சஙக இலககியம் கூறும் வொழ்வியல் 
வரலொறறுககு நிகழ்கொலத்திலும் சொன்றுகள 
இருபபது தமிழகத்தில் மடடும்..

அன்புைன்..

மோ.மோரிரோஜன்..
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவனர் மற்றும் சி்றப்போசிரியர்

நெல்ைமுரளி

வடிவலமப்பு
ெ்கதி டிடென்ஸ்

நிர்வோ் ஆசிரியர்
மு.நெயராஜ்

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்பரம் ககாடுக்க 99407 64680  
என்ற வாட்ஸ் அப் எணணிறகு கதாைர்பு ககாளளலாம்.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

கைந்ே மின்்னேழு்ககா்ன 
ைாெகரகளின் கருத்து்ககள்

31 -12-2021 அக்ரிசக்தியின் ‘சாதனை’ 
பகுதியில் ‘அன்பும்! ஆலமரமும்!’ (கடவுள் பனடப்பில் 
அனைத்தும் உயிரர) படித்ரதன். இயறனகனய 
நாம் ரநசித்தால், இயறனக நம்னம ரநசிக்கும் 
என்பனத சாலுமரத திம்மக்காவின் ஆலமரக் கன்று 
வளர்ப்பு அழகாய் விளக்கியது. கல்வினயப்ரபால் 
இயறனகயும் அழியா சசல்வமாக மாற ரவண்டும் 
என்பனத திம்மக்கா என்னும் ‘இயறனக பாதுகாவலர்’ 
வாயிலாக உணர்்நரதன். ‘குனிகள்’ கிராமத்தில் பிற்நது 
இயறனகனய ‘நிமிர்்நது’ வாழச் சசய்த திம்மக்காவுக்கு 
சபாஷ்! சல்யூட்!

-மு.நாகூர்,
சுந்தரமுடையான்-623519.
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நொ.ஹரிஹரன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

படைப்பாளர்:

è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 
30பதிப்பு-2 | இதழ் - 17 | 14-01-2022 | தத 1



- 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

படைப்பாளர்:
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அகரி்சகதி இதழ 
உங்களுககு நவணடுதமனைால் 

9940764680 எனை எணணுககு 
 வாடஸ் அப்பில் த்சய்தி / குறுஞத்சய்தி 

அனுப்பிைால் சிைப்பிதழ  
உங்கள் வாடஸ் அப்-ககு அனுப்பினவக்கப்படும்.

இனத கிளிக த்சய்தும் எங்கள் வாடஸ்அப் 
எணணிற்கு அனுப்பைாம்

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

கசன்று பசரந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்ழ் துவஙகி 54 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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