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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 56 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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க ட ந ்த  சி ல  ம ா ்த ங க ள ா க 
இந்்தா்ேசியாவில் இருநது ஒரு புதிய 
ஆக்கிரமிப்பு வகக இகலப்்பேன் (Thrips 
- த்ரிப்ஸ்) இநதிய மாநிலம் முழுவதும் 
ஆநதிரா, த்தலுஙகாோ, கர்ாடகா மற்றும் 
பிற மாநிலஙகளில் மிளகாய் விவசாயிகளுக்கு 
தபேரும் இழப்கபே ஏற்பேடுத்தி ் வகமாக பேரவி, 
மிளகாய் பேயிகர ‘த்ரிப்ஸ் பேரவிஸ்பிேஸ்’ 
(Thrips parvispinus) அழித்து வருகிறது. 

த்தலுஙகாோவில் 10 மாவடடஙகளில் 
கடந்த ஆணகட விட இந்த ஆணடு 1.19 
லடசம் ஏக்கர அதிகமாக 3.59 லடசம் ஏக்கரில் 
மிளகாய் பேயிரிடப்பேடுகிறது. ்தற்்போது ் ாடு 
முழுவதும் மிளகாய் பேயிருக்கு ஏற்பேடடுளள 

தமிழக மிளகாய் விவசாயிகளுக்கு 
ஒரு எசசரிக்்க 

- புதிய வகை பூச்சி தாக்குதல்

பூச்சி மேலாண்ே

்ச்தம் 6,01,500 டன்கள மற்றும் 2020-
21 ஆம் ஆணடில் 8,430 ்காடி ரூபோய் 
மதிப்பிலாே ஏற்றுமதிகய போதிக்கும் எே 
எதிரபோரக்கப்பேடுகிறது.

 முன்ே்தாக, மிளகாய்ப் பேயிகர 
போதிக்கும் தபோதுவாே பூச்சிகளாே Scirtothrips 
dorsalis மற்றும் Thrips hawaiiensis ஆகியகவ 
இருந்தே, ஆோல் இந்்தா்ேசியாவில் 
்்தான்றி 2015 இல் இநதியாவில் மு்தன்மு்தலில் 
காணப்பேடட ‘Thrips parvispinous’ என்ற புதிய 
வகக பூச்சி பேல மாநிலஙகளில் மீணடும் 
2021ல் எழுச்சி தபேற்றது. இந்த வகக பூச்சிகள 
பூச்சிக்தகால்லிகளுக்கு எதிராே எதிரப்கபே 
உருவாக்குகின்றே.
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ஒ வ தவ ா ரு  த பே ண  த் ரி ப் ் ஸு ம் 
போரத்தி்ோதெனிசிஸ்- Parthenogenesis 
(ஆண இல்லாமல்) மூலம் சுமார 150 
முடகடககள இடுகிறது மற்றும் இகல, 
பூ மற்றும் பேழஙகளின் சாற்கற உறிஞ்சி, 
சிறிது ்்ரத்தில் பேயிருக்கு அதிக ்ச்தத்க்த 
ஏற்பேடுத்துகிறது. அறுவகடக்கு வந்த 
த்தலுஙகாோவில் பேல்்வறு வயல்களில் 
மிளகாய் பேயிரகளுக்கு 30 மு்தல் 70 ச்தவீ்தம் 
வகர ் ச்தம் ஏற்பேடடுளளது.

2021 ெேவரியில் சில மிளகாய் 
பேயிரகளில் இது காணப்பேடடாலும், இவவளவு 
தபேரிய அளவில் போதிப்கபே ஏற்பேடுத்தும் 
என்று விஞ்்ானிகள கணிக்கவில்கல. 
விஞ்்ானிகளால் மாதிரிகள ் சகரிக்கப்பேடடு, 
பூச்சியின் மரபேணு வரிகசமுகறக்காக 
தபேஙகளூரில் உளள ்்தசிய ்வளாண 
பூச்சி வளப் பேணியகத்திற்கு (NBAIR) 
அனுப்பேப்பேடடுளளது.

்ொகுலம்போ கடவால் மாவடடத்தில் 
போதிக்கப்பேடட பேணகணககள போரகவயிடட 
தமாதெரலா ்்தாடடக்ககல கல்லூரியின் 
பூச்சியியல் துகற உ்தவி ் பேராசிரியர டாக்டர 
ஷஹாோஸ் கூறுககயில், விவசாயிகள 
த்தரிந்்தா த்தரியாம்லா பூச்சிக்தகால்லி 
ம ரு ந து க க ள  க ண மூ டி த் ்த ே ம ா க 
பேயன்பேடுத்திய்்த பூச்சி எதிரப்பு சக்திக்கு 
முக்கிய காரணம். பூச்சிக்தகால்லிகள மற்றும் 
அவற்றின் ‘இயற்கக எதிரிகள’ வயலில் 
பூச்சிக்தகால்லிகளின் பேயன்போடு காரணமாக 
நிறுத்்தப்பேடடது.

்வப்பே எணதணய் த்தளித்்தல் மற்றும் 
உயிரி பூச்சிக்தகால்லிககள உடேடி தீரவாக 

பேயன்பேடுத்து்தல் ்போன்ற 
ஒ ரு ங கிகணந ்த  பூ ச் சி 
்மலாணகம ்கடமுகறககள 
தசயல்பேடுத்்தவும், த்ரிப்க் 
ஈரக்கவும், பிடிக்கவும் ஒடடும் 
நீல தபோறிககள வயலில் 
நிறுவவும் விஞ்்ானிகள 
வி வ ச ா யி க ளு க் கு 
அறிவுறுத்துகின்றேர.

விவசாயிகள தசயற்கக 
க பே ரி த் ர ா ய் டு க ள , 
ஆரக்ோபோஸ்்பேடடுகள 
ம ற் று ம்  வ ள ர ச் சி க ய 
அ தி க ரி க் கு ம்  பி ற 

உரஙககளப் பேயன்பேடுத்்த ் வணடாம் என்று 
அறிவுறுத்்தப்பேடுகிறாரகள, இது நிகலகமகய 
்மலும் ் மாசமாக்கும்.

“விவசாயிகளுக்கு பேயிரககள சுழற்சி 
தசய்யவும், த்ரிப்ஸின் (இகலப்்பேன்) 
இயற்கக எதிரிகள தசழிக்க, மிளகாய் வயல் 
எல்கலகளில் ்சாளம், மரவளளிக் கிழஙகு 
்போன்ற தசடிககள வளரக்க ் வணடும்.

பூச்சிக்தகால்லிகளின் கணமூடித்்தேமாே 
பேயன்போடு ,  க்டரென் உரஙகளின் 
அதிகப்பேடியாே பேயன்போடு, அக்்டாபேர-
்வம்பேர மகழ, அக்தத் த்தாடரநது 
தவப்பேம ாே  ம ற்றும்  ஈ ர ப் பே ்த ம ாே 
சூழ்நிகலகள த்ரிப்க்த் தூணடுவ்தற்கு 
முக்கியமாே காரணம் மற்றும் தபோதுவாே 
மிளகாய் த்ரிப்ஸ் ‘ஸ்கிர்டாத்ரிப்ஸ்’ககள 
மாற்றியகமத்்தல் ஆகியகவ ஆக்கிரமிப்பு 
த்ரிப்்ால் (Invasive Thrips) கடுகமயாே 
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்ட்டுரையகாளர்ள்:

கு.திருவ்வங்கடம்  
உதவிப் பேராசிரியர் (பூச்சியியல் துறை),
ஆர்.வி.எஸ். பேளாணறமை கல்லூரி, 
தஞ்ாவூர்.
மின்னஞ்ல்: thiru.thanks5@gmail.com 

முற்னேர். செ.வெ்கர்
உதவிப் பேராசிரியர் (பூச்சியியல் துறை),
ஆர்.வி.எஸ். பேளாணறமை கல்லூரி, 
தஞ்ாவூர்.
மின்னஞ்ல்: sekar92s@gmail.com

கு.ராமலிங்கம்
உதவிப் பேராசிரியர் (தாேர ப�ாயியல்),
ஆர்.வி.எஸ். பேளாணறமை கல்லூரி, 
தஞ்ாவூர்.
மின்னஞ்ல்: ramanlingam8@gmail.com

த்தாற்றுக்கு ் மற்்காள காடடப்பேடடுளளே. 
்தற்்போது மா ் ்தாடடத்தில் த்ரிப்ஸ் இருப்பேது 
கணடறியப்பேடடுளளது, இது விகளச்சகலப் 
போதிக்கும். ்தாக்கப்பேடட மிளகாய் பேயிரகள 
அகற் ற ப் பேடடு ,  அந ்த  நிலஙகளில் 
பேயறு(Bengal gram) விக்தக்கப்பேடடாலும், 
அடுத்்த பேயிரிலும் ்தாக்கு்தல் த்தாடரந்த்தாக 
விஞ்்ானிகள த்தரிவித்்தேர.

்வப்பே எணதணய் த்தளிப்பேக்தத் ்தவிர, 
பூச்சியின் இயற்கக எதிரிககள ஊக்குவிக்கவும், 
பூச்சிகளின் எணணிக்கககயக் குகறக்கவும் 
விவசாயிகள மிளகாய் வயல்களுக்குப் 
பேக்கத்தில் சூரியகாநதி பேயிரககள ்டவு 
தசய்ய ் வணடும்.

்தரம் மற்றும் சரியாே அளவு ்தவிர, 
பூச்சிக்தகால்லிகயப் பேயன்பேடுத்துவ்தற்காே 
்்ரமும் பேயிரின் சரியாே வளரச்சிக்கும், 
த்ரிப்ஸ் போரவிஸ்பிேக்ச் சமாளிப்பே்தற்கும் 
முக்கியமாேது. ட்ரான்கள, ் ராபோடடிக்ஸ் மற்றும் 
AI உளளிடட ்வீே த்தாழில்நுடபேஙககளப் 
பேயன்பேடுத்துவது பூச்சிக்தகால்லிககள ஒ்ர 
மாதிரியாக த்தளிக்க உ்தவும்.

எே்வ, ்தமிழக அரசின் ஆ்தரவு மற்றும் 
பூச்சிக் கடடுப்போடடு நிபுணரகளுடன் 
புதிய ஆக்கிரமிப்பு (New Invasive Pests) 
பூச்சிககள குகறக்க அல்லது ்தவிரக்க ்தமிழக 
மிளகாய் விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணரவு 
ஏற்பேடுத்துவது மிகவும் அவசியம்.
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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

இறத கிளிக் 
ச்ய்தும் எஙகள் 

ோட்ஸ்அப் 
எணணிற்கு 
அனுப்ேலாம்

https://wa.me/+919940764680
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அறிமுகம்:
கால்்கட வளரப்பில், அ்தன் பேராமரிப்பு 

தசலவில் 3-ல் 2 பேஙகு தீவேஙகளுக்காக 
தசலவாகிறது. கால்்கடகளுக்கு சமச்சீர 
தீவேம் அளிக்கவும், அதிக போல் உற்பேத்தி 
மற்றும் உடல் இகறச்சி கூடவும், காலத்திற்கு 
ஏற்ற தீவேத்க்த ்தயாரித்து அளிக்க 
்வணடியது மிகவும் அவசியம். ஆக்வ, ஒரு 
சில தீவேப்பேயிரகளும் அவற்றின் சாகுபேடி 
முகறகளும் போரக்கலாம்.

1. ககொழுககட்டைப்புல்:
பேல்லாணடுப் பேயிராகப் பேயிரிடலாம். 

மாோவாரி சாகுபேடி மற்றும் ்மய்ச்சல் 

தீவனப்பயிரகளும் 
அவற்றின் சாகுபடி மு்றகளும்

சாகுபடி

நிலஙகளுக்கும் ஏற்றது. வறடசிகய ்தாஙகி 
வளரக்கூடியது, தஹக்டருக்கு 40 டன்கள/
வருடம் பேசுநதீவே மகசூல் ்தரக்கூடியது.

சொகுபடிககுறிப்புகள்:
1. பருவம் மற்றும் இரகம்  :  வடகிழக்குப் 

பேருவக்காற்றுக் காலத்தில் மகழ வரும் ் போது 
விக்தக்கலாம்.  இரகம் ் கா 1

2. மண் : வடிகால் வசதியுளள இரு 
மணபோடடு மற்றும் சுணணாம்புச் சத்து 
மிகுந்த நிலம் மிகவும் ஏற்றது. களர, உவர 
நிலஙகளிலும் பேயிர தசய்யலாம்.

3. நிலம் தயொரிததல் : 2 மு்தல் முகற உழவு 
தசய்து ்ன்கு பேணபேடுத்்தப்பேடட நிலத்தில் 
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மணணின் ்தன்கமக்கு ஏற்பே போத்திகள 
அகமக்கவும்

4 உர அளவு : அடியுரம் (எகடைருககு)

த்தாழு உரம் - 5 டன்

்தகழச்சத்து - 25 கி்லா

மணிச்சத்து - 40 கி்லா

சாம்பேல்சத்து - 20 கி்லா

்மலுரம்

25 கி்லா ்தகழச்சத்து ஒவதவாரு 
அறுவகடக்குப் பின்னும் இட்வணடும்.

5. வி்தயளவு : 6-8 கி்லா/எக்டர

6. இ்டைகவளி : 50 தச.மீ x 30 தச.மீ

7. க்ள நிரவொகம் : ் ்தகவப்பேடும்்போது 
ககள எடுக்கவும்

8 பயிரப் பொதுகொப்பு : தபோதுவாக 
்்தகவயில்கல

9 .  அறுவ்டை : விக்தத்்த 70-75 
்ாடகளில் அறுவகட அல்லது ்மய்ச்சல் 
பிறகு அடுத்்தடுத்்த அறுவகட 65 ்ாடகள 
இகடதவளியில் தசய்யலாம்.

10. பசுந்தீவனமகசூல் :  40 டன்கள/எக்டர/
வருடம் (4-6 அறுவகட)

2. சவுண்டைல்:
சொகுபடிககுறிப்புகள்:
1.பருவம் மற்றும் இரகம் : ஆணடு முழுவதும் 

பேயிரிட ஏற்றது. 

இரகம் ் கா 1 மற்றும் புதிய சவுணடல்

2. மண் : எல்லா மண வகககளிலும் 
வளரக்கூடியது

3. நிலம் தயொரிததல் : 2 மு்தல் 3 முகற 
உழவு தசய்து, நிலத்க்த ் ன்கு பேணபேடுத்தி 
்்தகவக்கு ஏற்றவாறு போத்திகள அகமக்கவும்.

4. உரஅளவு : அடியுரம் (எக்டருக்கு)

த்தாழுஉரம் - 25டன்

்தகழச்சத்து - 10 கி்லா

மணிச்சத்து – 60 கி்லா

சாம்பேல்சத்து- 30 கி்லா

5. வி்தயளவு : 10 கி்லா/ எக்டர

6. இ்டைகவளி : 1.00 மீ x 30 தச.மீ

7. க்ள நிரவொகம் : ் ்தகவப்பேடும்்போது 
ககள எடுக்க ் வணடும்

8. பயிர பொதுகொப்பு :  த பே ா து வ ா க 
்்தகவயில்கல

9. அறுவ்டை : மு்தல் அறுவகட 120 
்ாடகளிலும், அடுத்்தடுத்்த அறுவகட 40-80 
்ாடகளிலும் தசய்யலாம்.

10. பசுந்தீவன மகசூல் : 80-100 டன் 
பேசுநதீவேம்/ எக்டர

 முடிவு்ர:
இவவாறு பேயிர தசய்து பேராமரிக்கும் ் போது, 

போல் உற்பேத்தி திறன் அதிகரிக்கிறது மற்றும் 
தசலவுகளும் குகறகிறது.

ககொழுககட்டைப்புல் சவுண்டைல்

்ட்டுரையகாளர:

த. பியூலா எஸதர்,
உதவிப் பேராசிரியர், உழவியல் துறை, கிருஷ்ா பேளாணறமை மைற்றும் சதாழில்நுட்ே கல்லூரி, மைதுறர. மின்னஞ்ல்: cutebeu13@gmail.com 
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விவசாயிகள ்தாஙகள சாகுபேடி தசய்துளள 
மஞ்சள பேயிரில் பூஞ்சாண த்தாற்று 
ஏற்பேடடால் ககடப்பிடிக்க ்வணடிய 
வழிமுகறகள கீழ்வருமாறு. ்தற்்போது 
நிலவிவருகின்ற குளிரந்த காலநிகல 
பூஞ்கசகள தபேருகுவ்தற்கும் மற்றும் 
்்ாய்ககள ்்தாற்றுவிக்கவும்  சா்தகமாக 
உளள்தால்    மஞ்சள பேயிரில் இகலப்புளளி, 
இகல கருகல் மற்றும் கிழஙகு அழுகல் 
்போன்ற ்்ாய்கள ்்தான்றி  மகசூல் 
இழப்கபே ஏற்பேடுத்தும். 

இ்ல பொதிப்பின் அறிகுறிகள்: 
  இகலயின் ்மற்புறத்தில் கருகம 

நிறப்புளளிகள ் ்தான்றும்.

மஞசள் பயிரும், 
பூஞசாண க�ாய்களும்

ம�ாய் மேலாண்ே

 மு்தலில் எணதணற்ற சிறு புளளிகளாக 
்்தான்றி ் ்ாயின் தீவிரம் அதிகமாகும் ் போது 
கரும்  புளளிகள விரிநது இகலகள முழுவதும் 
பேரவி பின்பு இகலகள கருகி விடும்.

 இகலக் கருகலாேது இகல ஓரஙகளில் 
ஆரம்பித்து இகலயின் கமயம் ்்ாக்கி 
்கரும்.

 மிகவும் போதிப்பேகடந்த இகலகள 
காய்நது சருகுகளாக மாறும். 

கடடுப்பொடு:
 பேயிரிடட நிலத்க்த ககளகள இன்றி 

சுத்்தமாக கவத்துக்தகாளள ் வணடும். 

 ் மலும்  பே ரவ ா மல்   இருக் க 
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போதிக்கப்பேடட இகலககள ்சகரித்து 
எரிக்கவும். 

 ் ் ாயின்  ஆ ர ம் பே  நிகலயில்  
அ்சாக்ஸிஸ்ட்ராபின் + தடபு்காே்சால் 
அல்லது காரதபேணடாசிம் + ்மங்காதசப்  
ஆகிய பூஞ்சாணக் தகால்லிககள - 2 கிராம்/
லிடடர ்தணணீரில் கலநது இகலகளில் மீது 
த்தளித்து   பேயன்தபேறலாம். 

கிழங்கு அழுகல் :
 இகலகள  மஞ்சள நிறமாக மாறி பின் 

காய்நதும் த்தாஙகி விடும். 

 பே ாதிக்கப்பேடட ்தாவரஙகளில், 
அடிப்பேகுதி  தமன்கமயாகவும், அழுகியும்  
காணப்பேடும். 

 இறுதியாக ்்ாயிோல் தீவிரமாக 
போதிக்கப்பேடட மஞ்சள பேயிரின்   கிழஙகுகள  
முற்றிலும் அழுகிவிடும். 

கடடுப்பொடு:
 மஞ்சள பேயிருக்கு மண அகேத்து ் வர 

பேகுதியில் நீர ்்தஙகாமல் போரத்துக்தகாளள 
்வணடும். 

 வயல்களில் வடிகால் வசதி ஏற்பேடுத்தி 
மகழ நீர ் ்தஙகி நிற்காவாறு போரத்துக்தகாளள 
்வணடும். 

 ்்ாயுற்ற தசடிககள அகற்றிவிட 
்வணடும். 

 பேயிரில் ் ்ாய் த்தாற்று இருந்தாலும், 
இல்கலதயன்றாலும் மகழ காலஙகளில் 
சூ்டா்மாேஸ் மற்றும்  டிகரக்்காதடரமா 
அல்லது ் பேசில்லஸ் ் போன்றவற்கற ஏக்கருக்கு 
ஒரு கி்லா வீ்தம் மணல் அல்லது மக்கிய 
குப்கபேயுடன் கலநது  பேயன்பேடுத்துவது 
்ல்லது. 

 லிடடர நீருக்கு தமடடலாக்சில் + 
்மங்காதசப் - 2 கிராம் அல்லது காப்பேர 
ஆக்ஸிகு்ளாகரடு - 2 கிராம் கலநது ்வர 
பேகுதி ்கேயும்மாறு ஊற்ற்வணடும் 
(தசாடடு நீர போசே தவன்சூரி மூலமாகவும் 
ஏக்கருக்கு அகர கி்லா தகாடுக்கலாம்).

்ட்டுரையகாளர்ள்:

இரா. செயெங்கரமூர்த்தி மைற்றும் இரா.ச்வங்கவடஷ்.
பேளாண ஆபலா்கர்கள்.

சதாடர்புக்கு - 8940475344  மின்னஞ்ல்: agrijay102@gmail.com
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க்ள கடடுப்பொடு 
ககளகள என்பேகவ பேயிருக்கு ்்தகவ 

இல்லா்தது. இடத்துக்காகவும், சத்துக்கள, 
சூரிய ஒளி மற்றும் நீரத் ் ்தகவகளுக்காகவும் 
பேயிருடன் ்போடடியிடடு மகசூகல 
தபேருமளவில் குகறக்கிறது. ககளகள, பூச்சி 
மற்றும் ்்ாய்களின் மாற்று இருப்பிடமாக 
உளள்தால் பேயிரில் பூச்சி மற்றும் ்்ாய் 
்த ாக்கு்தலுக்கு முக்கிய க ா ரணியாக 
விளஙகுகின்றே.

கெல் பயிரில் க்ளகளின் தொககம் 
த்ற்பேயிரில் பிர்தாே ககளகளாக புல் 

வககககளச் ்சரந்த குதிகரவாலி, மயில் 

ந�ற்பயிரில் 
க்ளநெடுக்கும் கருவி - 

ககாகனா வீைர

க்ை மேலாண்ே

தகாணகட, அருகம்புல் ் போன்ற ககளகளும், 
்காகர வககககளச் ்சரந்த ஊசி ்காகர 
மற்றும் வடடக் ் காகர வகககளும் மற்றும் 
அகன்ற இகல ககளகளாே நீரமுளளி, 
வல்லாகர, ஆராகீகர ்போன்றகவகளும் 
காணப்பேடுகின்றே. ககளகள உளள 
பேயிரகளின் மகசூல் தபேருமளவில் குகறகிறது. 
்மலும், பூச்சி மற்றும் ் ்ாய் த்தாற்றுவ்தற்கு 
மூல ஆ்தாரமாக உளள்தால், ககளககள 
அகற்றி பேயிரிகே ஆ்ர ா க்கியம ாக 
பேராமரிப்பேது அவசியமாகிறது. ககளககள 
கடடுப்பேடுத்்தவில்கல என்றால் 35 மு்தல் 45 
ச்தவீ்தம் வகர மகசூல் இழப்பு ஏற்பேடுவ்தற்கு 
வாய்ப்பு உளளது.
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க்ள எடுககவவண்டிய முககிய தருணங்கள் 
த்ல் வயலில் ்டவு தசய்து மு்தல் 

45  ் ாடகளுக்கு ககள இல்லாமல் 
போரத்துக்தகாளவது மிக மிக அவசியமாகும். 
ஏதேனில், இச்சமயத்தில் த்ற்பேயிர 
தூரபிடிக்கும் பேருவத்தில் இருக்கும் . 
இ்தோல் ்தகர பேகுதி மகறயாமல் சூரிய 
ஒளி பேடுவ்தற்கு எதுவாக இருக்கும். 
இது ககள தசடிகள வளரவ்தற்கு ்ன்கு 
வழிவகக தசய்யும். ்மலும், அகவ 
வளரநது பேயிரகளுக்கு கிகடக்க்வணடிய 
நீர, ஊடட்தனிமஙகள, சூரிய ஒளி மு்தலிய 
வளஙககள பேஙகிடடுக்தகாணடு அகவ 
வளரநது பேயிரகளின் வளரச்சிகய போதிக்கும்.

க்ள கடடுப்பொடடில் வகொவனொ வீடைர 
பயன்பொடு

்கா்ோ வீடர எே அகழக்கப்பேடும் 
இக்கருவி த்ல் வயலில் ககளதயடுக்க 
பே யன்பேடுத் ்த ப் பேடுகி றது .  இ ்தகே , 
பி லி ப் கபே ன் ஸ்  ் ா ட டி லு ள ள 
பேணணாடடு த்ல் ஆராய்ச்சி நிகலயம் 
வ டி வக ம த் து  த ் ல் வ ய ல் களு க் கு 
அறிமுகப்பேடுத்்தப்பேடுகிறது. இ்தகே வரிகச 
்டவு தசய்்த பேயரகளில் மடடு்ம இயக்க 
முடியும். இக்கருவி முன்னும் பின்னும் 
இயக்கும் வககயில் பிடியுடன் ்சற்றில் 
உருளக்கூடிய உருகளயில் சிறு பேற்களுடன் 
காணப்பேடும். இவற்கற இயக்கும் ் போது பேற்கள 
ககளச்தசடியிகே ் வறுடன் பிடுஙகிவிடும், 
்மலும் உருகள பேகுதி பிடுஙகிய ககளயிகே 
்சற்றில் மிதித்து விடும். 

இக்கருவியிகே தகாணடு ஒரு தஹக்்டர 
வயலில் ககளதயடுக்க ஒரு ் ாளுக்கு 7-10 
்வகலயாடகள ்போதுமாேது. இது்வ 
ககளதயடுப்பில் 25 ்வகல ஆடகள 
்்தகவப்பேடும்.

வகொவனொ வீடைர பயன்படுததும் மு்ை
1. சதுர ் டவு, ககளக்கருவிகய இரணடு 

திகசகளில் எளி்தாக உபே்யாகிக்க உ்தவுகிறது. 

இ்தோல் ககளகயக் கடடுப்பேடுத்்த முடிகிறது. 
தசம்கம த்ல்லில், ் டவு ் டட ் ாளிலிருநது 
10 ்ாடகள இகடதவளியில் மீணடும் 
மீணடும் ககளக்கருவிகயப் பேயன்பேடுத்தி 
ககள எடுக்க ் வணடும்.

2. ஒரு ஏக்கர ககள எடுக்க மூன்று 
த்தாழிலாளரகள ் போதுமாேது.

3. ககளகள ் சுக்கப்பேடடு, பின், மடகு்தல் 
ஏற்பேடும்்போது அ்தன் ஊடடச்சத்துக்கள 
மணணினுள தசல்கிறது.

4. மணணில் பேயனுளள இயல்பு ் வதிச் 
தசயல் மற்றும் உயிரியல் வளம் அதிகமாக 
இருப்பே்தால் அ்தகே அடிக்கடி கிளர 
்வணடும்.

5. ்வர ககள்தல் துாரககள அழுத்துவ்தால், 
துாரகளில் தவடிப்பு ஏற்பேடுகிறது.

6. ககளக்கருவிகய உபே்யாகிக்க, நீர 
அளகவ கணகாணித்து வர ்வணடும்.
விடுபேடட ககளககள ககக்ககள மூலம் 
எடுக்கலாம். இ்தோல் ககள எடுப்பே்தற்காே 
தசலவு 52.5 ச்தவிகி்தம் குகறகிறது.

எே்வ விவசாயிகள எளிய ககளதயடுக்கும் 
கருவியாே இந்த ்கா்ோ வீடகர 
பேயன்பேடுத்தி த்ல்லில் அதிக மகசூகல தபேற்று 
பேயன்பேருமாறு ் கடடுக்தகாளளப்பேடுகிறது.

்ட்டுரையகாளர்ள்:

ஆ.விெயபிரபா்கர்
பேளாணறமை கல்வி நிறுே்னம், தமிழ் �ாடு பேளாணறமை 

ேல்கறலக்கழகம், குமுளூர், திருச்சி - 621712.

்வ.்வாசுகி
ேளஙகுனைா அஙகக பேளாணறமைதுறை, தமிழ் �ாடு 

பேளாணறமை ேல்கறலக்கழகம், பகாயம்புத்தூர் - 641003
மின்னஞ்ல்: apavijip@gmail.com
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1. நிலககடை்லயில் கமொடடுக கரிதல் வெொய் எதன் மூலம் பரவுகிைது?

2.  பூச்சிக்ளக கடடுப்படுதத கு்ைந்தது ஒரு ஏககருககு எதத்ன வசொலொர விளககுப் 
கபொறிக்ள அ்மகக வவண்டும்? 

3. கதன்்னயில் சிவப்பு கூன் வண்டுக்ள கடடுப்படுதத வவரகளில் 
பூச்சிகககொல்லிக்ள கடடிய பின்னர எதத்ன ெொடகளுககு கொய் பறிகக கூடைொது?

4.  சவுண்டைல் வருடைம் முழுவதும் பயிரிடை ஏற்ை தீவனப்பயிர ஆகும். (சரி/தவறு)

5.  தமிழகததில் மிளகொய் சொகுபடிககு சவொல் விடும் புதிய வ்கப் பூச்சி எது?

6.  மஞசள் சொகுபடியில் வரும் இரண்டு வெொய்க்ள குறிப்பிடுக.

7.  கெற்பயிரில் க்ள எடுககப் பயன்படும் கருவியின் கபயர என்ன?

8.  வகொ்டையில் இை்வ சொகுபடி கசய்ய ஏற்ை புதிய ரக பருததி எது?

9.  மஞசள் நிை ஒடடும் கபொறி எதற்கு பயன்படுகிைது?

10. வகொவனொவீடைரின் பயன்கள் இரண்டி்ன கூறுக.

அக்ரிசக்தி பரிசுப்்பாட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அகரிசகதியின் பரிசுப் வபொடடியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர்

சொதனொ, பகாயம்புத்தூர்
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உழவுத் த்தாழிலுக்கு அடுத்்த பேடியாக 
்தமிழ்்ாடடில் அதிக ் வகல வாய்ப்பிகேத் 
்தரும் த்தாழிலாகவும், ்தமிழ்்ாடடின் 
தபோருளா்த ா ரத்க்த  உயரத்துகின்ற 
முக்கியத் த்தாழிலாகவும், அன்னியச் 
தசலவாணிகய ஈடடுகின்ற த்தாழிலாகவும் 
ெவுளித் த்தாழில் விளஙகுகின்றது. இநதிய 
பேருத்தி சஙகம் (சிஏஐ) 2021-22 பேயிர 
ஆணடில் (அக்்டாபேர - தசப்டம்பேர) 
பேருத்தி உற்பேத்தி 360.13 லடசம் ்பேல்கள 
எே மதிப்பிடடுளளது. ஆோல் எதிரபோரத்்த 
மகசூல் கிகடக்கா்த்தாலும் தவளி்ாடடிற்கு 
அதிக பேருத்தி ஏற்றுமதி தசய்யப்பேடட்தாலும் 
பேஞ்சு விகல அதிகமாகி விடடது. ் மலும் 

ககா்ை இற்வப்  பருத்தி 
சாகுபடி – ஒரு கணகணாடைம்

பணபபயிர்

்தமிழகத்தில் உளள ஐவுளி ஆகலகளுக்கு 
ஆணடுக்கு ்்தகவப்பேடும் 120 லடசம் 
்பேல்கள என்ற நிகலயில் ்தமிழகத்தில் 
தவறும் 4 லடசம் ் பேல்கள மடடு்ம உற்பேத்தி 
தசய்யப்பேடுகிறது. ் மலும் உற்பேத்தி அதிகம் 
உளள மாநிலஙகளில் இருநது பேருத்திகய 
தகாணடு வருவ்தற்காே ்போக்குவரத்து 
தசலவுகள கடுகமயாக அதிகரித்துளள்தால் 
சமீபே ஆணடுகளில் ்தமிழ்்ாடடில் உளள 
ெவுளி ஆகலகளின் ்போடடித் ்தன்கம 
குகறநதுளளது. எே்வ ்தமிழகத்தில் 
பேருத்தி உற்பேத்திகய அதிகரிப்பேது மிக 
முக்கியமாே்தாக உளளது. 

எே்வ ்தமிழகத்தில் பேருத்தி உற்பேத்திகய 
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ஆணடுக்கு 4 லடசம் ் பேல்களில் இருநது 30 
லடசம் ்பேல்கள அதிகரிக்க ்வணடிய்தன் 
அவசியத்க்த ககத்்தறி மற்றும் துணி 
நூல் துகற அகமச்சர ஆர. காநதி மற்றும 
த்தன்னிநதிய நூற்போகலகள சஙகம் (சிமா)  
பிரதிநிதிகள வலியுறுத்தி உளளேர.

்தமிழகத்தில் ்டப்பு 2021-22ஆணடில் 
இகடவிடா்த கேமகழ மற்றும் நீர ் ்தக்கத்்தால் 
்தமிழக பேருத்தி விவசாயிகளுக்கு குறிப்போக 
புரடடாசி பேடடத்தில் பேருத்தி விவசாயிகளுக்கு 
தபேரும் இழப்பு ஏற்பேடடுளளது. பேருத்தி 
பேணகணகளில் ஆய்வு ் டத்திய ் வளாணகம 
மற்றும் விவசாயிகள ்லத்துகற குழுக்கள 
கிடடத்்தடட 60% பேருத்திபேணகணகள 
அழிநது விவசாயிகளுக்கு தபேரும் ் டடத்க்த 
ஏற்பேடுத்திய்தாக அறிக்கக வநதுளளது. 
எே்வ தபேருகி வரும் ்்தகவகய பூரத்தி 
தசய்யவும், ஏற்றுமதிகய அதிகரித்து ்மது 
்ாடடின் தபோருளா்தாரத்க்த ்மம்பேடுத்்தவும் 
பேருத்தி உற்பேத்திகய அதிகரிப்பேது மிகவும் 
இன்றியகமயா்த்தாகும். 

்தமிழகத்தில் பேருத்தி சாகுபேடி தசய்யும் 
பேகுதிககள ் ான்கு பேகுதிகளாக உளளது. 

 குளிரகால இறகவப்பேருத்திப் பேகுதி 
(AUG-SEP)

 குளிரகால மாோவாரி பேருத்திப் பேகுதி 
(SEP-OCT)

 ் காகட கால இறகவப் பேருத்திப் பேகுதி 
(FEB-MAR)

 த்ல் ்தரிசு பேருத்திப் பேகுதி (JAN-FEB)

பேருத்தி சாகுபேடி தசய்யப்பேடும் தமாத்்த 
பேரப்பேளவில் 60 ச்தவிகி்தம் வகர மாோவாரியாக 
குளிரகால புரடடாசிப் பேடடத்தில் சாகுபேடி 
தசய்யப்பேடுகின்றது. இதிலிருநது தமாத்்த 
உற்பேத்தியில் சுமார 35 ச்தவிகி்த பேருத்தி 
உற்பேத்தி மடடு்ம இப்பேகுதியில் இருநது 
கிகடக்கப் தபேறுகிறது. ஆோல் மீ்தமுளள 40 
ச்தவிகி்த இறகவ பேருத்தி பேகுதிகளில் இருநது 
65 ச்தவிகி்த உற்பேத்தி ் மக்கு கிகடக்கின்றது. 
எே்வ பேருத்திகய மாோவாரி பேகுதியில் 
சாகுபேடி தசய்வக்த விட இறகவயில் சாகுபேடி 
தசய்து ் ல்ல மகசூலும் ்தரமும் தபேற முடியும் 
என்பேது த்தளிவாகின்றது.

வகொ்டை இை்வப் பருததி சொகுபடி:
மதுகர, திணடுக்கல், ்சலம், ஈ்ராடு, 

திருத்ல்்வலி, விருது்கர , ்தரமபுரி, 

திருவணணாமகல, ்வலூர மற்றும் 
கடலூர மாவடடஙககள உளளடக்கிய 
்காகட இறகவப் பேருத்திப் பேகுதியில் 
மாசிப்பேடடத்தில் (பிப்ரவரி – மாரச்) பேருத்தி 
சாகுபேடி தசய்யப்பேடுகின்றது. பேருத்தி 
பேயிரிடப்பேடும் தமாத்்த பேரப்பேளவில் 14 
ச்தவிகி்தம் இப்பேகுதியில் உளளது. பேருத்தி 
தமாத்்த உற்பேத்தியில் 20 ச்தவிகி்தம் ் காகட 
இறகவப் பேருத்திப் பேகுதியில் இருநது 
கிகடக்கின்றது. ்காகட பேடடத்தில் த்ல் 
்தரிசு பேகுதிகளிலும் அதிக பேருத்தி மகசூல் 
எடுக்க வாய்ப்புளளது. இ்தன் மூலம் ்மது 
பேருத்தி சாகுபேடி பேரப்பேளகவ 1 லடசம் 
தஹக்்டர அளவிற்கு அதிகரிக்க முடியும். 
இந்த பேடடத்தில் பேகழய எம்.சி.யூ.5 இரகம் 
முன்பு அதிகமாக சாகுபேடி தசய்யப்பேடடு ் ல்ல 
மகசூல் எடுக்கப்பேடடு வந்தது. ஆோல் பேருவ 

கால மாற்றத்திோலும் எம்.சி.யூ.5 அ்தன் மகசூல் 
திறகே இழந்த்தாலும் மாற்று இரகஙகளாே 
எஸ்.வி.பி.ஆர.2, எஸ்.வி.பி.ஆர.3 சாகுபேடி 
தசய்யப்பேடடது. இந்த இரகஙகள ்தற்்போது 
நிலவும் பேருத்தி ஆகலகளின் 30-ம் ்ம்பேர 
நூல் ் ்தகவககள பூரத்தி தசய்யக்கூடிய்தாக 
இல்கல. 

்காகட இறகவ பேடடத்தில் அதிக 
தவப்பேமாே ்தடபேதவப்பே நிகலயும் வறடசியும் 
நிலவுவ்தால் வறடசிகய ்தாஙகி வளரக் கூடிய 
இரகஙகளாே எஸ்.வி.பி.ஆர.2 மற்றும் எஸ்.
வி.பி.ஆர.3 ்போன்ற இரகஙகள சாகுபேடி 
தசய்யப்பேடடது. கடந்த ஐநது ஆணடுகளாக 
வறடசி மற்றும் அதிக தவப்பேமாே சீ்்தாசே 
நிகல நிலவிய்தாலும் இகலத்்தத்துப்பூச்சி 
்தாக்கு்தல் அதிகமாக நிலவிய்தாலும் 
மகசூல் தபேரிதும் போதிக்கப்பேடடது. இந்த 
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சூழ்நிகலயிலும் ்தற்்போதுளள இரகமாே 
எஸ்.வி.பி.ஆர.2 இரகம் ்தத்துப்பூச்சிகய 
்தாஙகி வளரந்த்்தாடு வறடசிகய ்ன்கு 
்தாஙகி வளரநது எக்்டருக்கு சராசரியாக 20 
குவிணடால் பேருத்தி மகசூல் தகாடுத்்தது. 
ஆோல் எம்.சி.யூ.5 இரகத்தில் எக்டருக்கு 
5 மு்தல் 10 குவிணடால் வகர்ய மகசூல் 
கிகடக்கப் தபேற்றுளளது. இருப்பினும் ்மது 
இன்கறய நூற்போகலகளின் ்்தகவயாே 
40-ம் ்ம்பேர நூலுக்கு ஏற்ற்தாக எஸ்.வி.பி.
ஆர.2 மற்றும் எஸ்.வி.பி.ஆர.3   (20 
லிருநது 30-ம் ்ம்பேர) இல்கல. ்தற்்போது 
பேல ஓடடு இரகஙகள  மற்றும் பி.டி ஓடடு  
இரகஙகள   தவளியிடப்பேடடிருந்தாலும் 
அகவ ்காகட இறகவ   பேகுதிகளுக்கு  
ஏற்ற்தாக இல்கல.  அ்தற்கு  முக்கிய  
காரணம்  ் காகடயில்  ்தத்துப்பூச்சி  ்தாக்கு்தல்  
அதிகமாக  இருப்பே்தாலும்,  பூக்கும்  சமயம் 
(ஏப்ரல்15 - ் ம 15 ் ்ததி) அதிக  இரவு  ் ்ர  
தவப்பேம்  (27 0C க்கு ் மல்) இருப்பே்தாலும்  
இவற்கற  ்தாஙகி வளரக்  கூடிய  ்தன்கம 
்தற்்போக்தய பி.டி  ஓடடு  இரகஙகளில்   
இல்கல.  ்தற்்போது  சாகுபேடியில்  உளள  
எஸ்.வி.பி.ஆர.2 மற்றும்  எஸ்.வி.பி.ஆர.3 
இரகஙகள  ்ல்ல  மகசூல்  தகாடுத்்தாலும்  
இந்த  இரகஙகளின்  பேஞ்சு ்தரம் ்தற்்போக்தய  
தபேரும்போலாே  மில்  ்்தகவயாே 30-
ம் ்ம்பேர நூல் நூற்க  ஏற்ற்தாக  இல்கல.  
எே்வ அக்த நிவரத்தி தசய்யும் தபோருடடு 
40-ம் ்ம்பேர  நூல்  நூற்கவல்ல  ்காகட 
மற்றும் குளிரகால  இறகவ   பேகுதிகளுக்கு  
பேடடத்திற்்கற்ற   புதிய நீணட இகழ பேருத்தி 
இரகஙககள  உருவாக்கும்  திடடத்தின்  
கீழ்  திருவில்லிபுத்தூர, பேருத்தி ஆராய்ச்சி  
நிகலயமாேது  எஸ்.வி.பி.ஆர.6 பேருத்தி 
என்ற நீணட இகழ  நீளம்  (29.1 மி.மீ)   
மற்றும் இகழ வலிகம (27.3 கிராம்/தடக்ஸ்) 
தகாணட  உயர விகளச்சல்   பேருத்தி  
இரகத்க்த  2017-ம் ஆணடு  தவளியிடடது. 
எஸ்.வி.பி.ஆர.6 பேருத்தி இரகமாேது எஸ்.வி.பி.
ஆர.2 மற்றும்  எஸ்.வி.பி.ஆர.3 இரகஙககள 
விட அதிக விகளச்சல்  ்தருவதுடன்  பூச்சி  
மற்றும்   வறடசிகயத்  ்தாஙகும்  ்தன்கம  
தகாணடுளள்தால்  சராசரியாக  எக்டருக்கு 
22.85 குவிணடால்  பேருத்தி  விகளச்சல்  
தகாடுக்கின்றது. இ்தோல் ் காகட  இறகவ   
பேருத்தி  விவசாயிகள  எஸ்.வி.பி.ஆர.6 
இரகத்க்த  பேயிரிடுவ்தன்  மூலம்  அதிக  

வருமாேம்  தபேறலாம்.  

சிைப்பியல்புகள் :
்டுத்்தர வயதுகடய (150 ் ாடகள) எஸ்.

வி.பி.ஆர.6 பேருத்தி  இரகமாேது எஸ்.வி.பி.
ஆர.2   உடன்  பிதெஏ 592  என்ற வளரப்கபே கரு 
ஒடடுச் ் சரத்து  உருவாக்கப்பேடடது. இந்த எஸ்.
வி.பி.ஆர.6 இரகம் திருவில்லிபுத்தூர பேருத்தி  
ஆராய்ச்சி  நிகலயத்தில்  ் மற்தகாளளப்பேடட 
ஆராய்ச்சித் திடல்களிலும், அகில  இநதிய  
ஒருஙகிகணந்த  பேருத்தி  அபிவிருத்தி  
திடட  ஆய்வுத்  திடஙகளிலும் (எக்டருக்கு  
சராசரியாக  2385  கி்லா பேருத்தியும் 
அதிக பேடசமாக 3392 கி்லா)  அதிக 
பேருத்தி விகளச்சல் தகாடுத்்த்தால்  ்்தரவு  
தசய்யப்பேடடு த்தன்னிநதிய மாநிலஙகளுக்கு 
ஏற்ற ் ்தசிய ரகமாக தவளியிடப்பேடடது. இது 
மற்ற பேருத்தி  இரகஙககள  ஒப்பிடும்  ் போது 
கூடு்தல்   மகசூல்  தகாடுத்துளளது. 

எஸ்.வி.பி.ஆர.6 இரகம் 33.4 ச்தம் அறகவத் 
திறன்  தகாணட நீணட இகழ  பேருத்தி  
இரகமாகும்.  பேருத்தி  இகழயின்  மற்ற 
குணஙகளாே நிறம், இகழ வலிகம ஆகியே   
எம்.சி.யு 5  இரகத்க்த  ஒப்பிடும்  வககயில்  
இருப்பே்தால்  ் ல்ல  விகல கிகடக்கின்றது. 
எஸ்.வி.பி.ஆர.6 இரகம் இரணடு மு்தல் மூன்று 
தசஙகுத்்தாே தசடி கிகளகளும், 15-20காய் 
கிகளகளும்,  கிகளக்கு 5-7காய்களும் 
தகாணட  அடரத்தியாே  வளரச்சி  தகாணட  
பேருத்தியாகும்.

எஸ்.வி.பி.ஆர.6 பேருத்தி   இரகமாேது  
இகல  ்தத்துப்பூச்சிக்கு   மி்தமாே  எதிரப்பு  
சக்தி  தகாணட  ரகமாகும்.  இ்தோல் 
மருநது  த்தளிப்பு  தசலவு குகறவதுடன்  
தசடிகள  சீராக   வளரநது  அதிக பேருத்தி 
மகசூல்   ்தருகின்றது.  இ்தோல்  ்காகட  
மற்றும் குளிரகால  பேருத்தி  சாகுபேடி  தசய்யும்  
பேகுதிகளில்  பேருத்தி  சாகுபேடி பேரப்பேளகவ   
அதிகரிக்க  வாய்ப்பு  ஏற்பேடடுளளது.

வகொ்டை இை்வப் பருததிப் பகுதியில் 
இடைரபொடுகளும் அவற்்ை தவிரககும் 
மு்ைகளும்:

இப்பேருவத்தில் தவப்பே நிகல அதிகமாக 
இருப்பே்தால் ்காகட மகழ தபேய்்தாலும் 
வறடசிய ாே  ்தடபேதவப்பேநிகல்ய 
நிலவுகின்றது. ்மலும் சாறு உறிஞ்சும் 
பூ ச் சி களின்  ்த ா க் கு ்த ல்  குறி ப் பே ா க 
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இகலத்்தத்துப்பூச்சி ்தாக்கு்தல் விக்தத்்த 
்ாளிலிருநது அறுவகட வகர நிலவுகின்றது. 
எே்வ பேயிர வளரச்சி குன்றி மகசூல் தபேரிதும் 
போதிக்கப்பேடுகின்றது. இவற்கற நிவரத்தி 
தசய்ய வறடசிகய ்தாஙகி வளரக் கூடிய 
ரகஙகள (எஸ்.வி.பி.ஆர.2,3,4) ஏற்றகவ. 
இந்த சூழ்நிகலயிலும் புதிய தவளியீடடு 
ரகமாே எஸ்.வி.பி.ஆர.6 ்தத்துப்பூச்சிகய 
்தாஙகி வளரவ்்தாடு வறடசிகய ்ன்கு 
்தாஙகி வளரநது சராசரியாக எக்்டருக்கு 20 
குவிணடால் பேருத்தி மகசூல் தகாடுக்கிறது. 
அதிகபேடசமாக 30 குவிணடால் வகர மகசூல் 
்தரக்கூடியது.  ஆோல் எம்.சி.யு 5 மற்றும் சுரபி 
ரகஙகளில் எக்டருக்கு 5 மு்தல் 10 குவிணடால் 
வகர்ய மகசூல் கிகடக்கிறது. ்தற்்போது 
40-ம் ்ம்பேர நூல்களுக்கு ்ல்ல வர்வற்பு 
இருப்பே்தாலும் சராசரியாக எக்்டருக்கு 20-
25 குவிணடால் மகசூல் தகாடுப்பே்தாலும் 
விவசாயிகள எஸ்.வி.பி.ஆர.6 சாகுபேடி தசய்து 
அதிக வருமாேம் தபேற வாய்ப்புளளது.

பேருத்தியில் ஒருஙகிகணந்த பேயிர 
போதுகாப்பு முகறககள பின்பேற்றி பூச்சி 
்தாக்கு்தகல கடடுப்பேடுத்்த ் வணடும்

 ்வப்பேம்புணணாக்கு எக்டருக்கு 250 
கி்லா ககடசி உழவுக்கு முன் ் போடவும்

 விக்த ்்ரத்தி – அமில விக்த 
்்ரத்தி மற்றும் உயிரியல் விக்த ்்ரத்தி 
முகறகளாே டிகரக்்காதடரமா விரிடி ஒரு 
கி்லா விக்தக்கு 4 கிராம் கலநது விக்தக்க 
்வணடும் 

 ஊடுபேயிராக குறுகிய கால பேயறு 
வகக பேயிரகள சாகுபேடி தசய்து ்தத்துப்பூச்சி 
்தாக்கு்தகல குகறக்கலாம். உபேரி வருமாேம் 
தபேறலாம்.

 வ ர ப் பு பேயி ர ா க  சூ ரி ய க ா ந தி , 
ஆமணக்கு மற்றும் துவகர சாகுபேடி தசய்து 
காய்ப்புழுக்களின் ்தாக்கு்தகல கணடறியலாம். 
உரிய ் டவடிக்ககயாக மு்தலில் ் வம்பு பூச்சி 
மருநதுககள வரப்பு பேயிரில் மடடும் த்தளித்து 
கடடுப்பேடுத்்தலாம்.

 மக்காச்்சாளத்க்த வரப்பிலும், 
வாய்க்காலிலும் விக்தத்து ்ன்கம தசய்யும் 
பூச்சிகளாே தபோறி வணடு எணணிக்கககய 
அதிகரிக்கலாம். இ்தோல் சாறு உறிஞ்சும் 
பூச்சிகளாே ்தத்துப்பூச்சி, இகலப்்பேன், 
அசுவினி கடடுப்பேடுத்்தப்பேடுகிறது.

 ்்தகவக்்கற்பே சரியாே அளவில் 
சரியாே பூச்சி மருநதுககள தபோருளா்தார ் ச்த 
நிகலகய கணக்கிடடு த்தளிக்க ் வணடும். 
கபேயிரித் திராய்டு மருநதுககள கடடாயம் 
்தவிரக்க ் வணடும்.

பூ, கமொடடு மற்றும் கொய்கள் உதிரவ்தத 
தடுததல்:

தபோதுவாக எல்லா பேருத்தி ரகஙகளும் 
தசடிப்பேருவம் 45 ்ாடகள வகர மடடு்ம 
நீடிக்கும். அ்தன் பின்பு பூ தமாடடுகள ் ்தான்ற 
ஆரம்பித்து பூக்க ஆரம்பிக்கும். விக்தத்்த 55-ம் 
்ாளில் எல்லாச் தசடிகளிலும் பூக்கள ் ்தான்றி 
விடும். அவவாறு இல்லாமல் தசடிகளில் 
்தகழகளாக வளரநது தகாணடிருந்தால் 
்மது சாகுபேடி முகறகளில் உளள ்தவறாே 
அணுகுமுகறக்ள காரணமாகும். அளவுக்கு 
அதிகமாக ்தகழச்சத்து இடுவது, அதிகமாக 
நீர போய்ச்சுவது ்போன்றகவ்ய முக்கிய 
காரணமாகும். விக்தத்்த 100 ் ாடகள வகர 
மடடு்ம பூக்கும் ்தன்கம ் வணடும். எே்வ 
்ாம் முக்கியமாக ககடபிடிக்க ் வணடியது. 

 விக்தத்்த 75 ்ாடகளுக்கு பின்பு 
்மலுரம் இடுவக்த ்தவிரக்க ் வணடும். 

 75-ம் ் ாடகளுக்கு பின்பு ் ாம் ் மலுரம் 
இடும்்போது ்தகழவளரச்சி ஊக்குவிக்கப்பேடும்.   
அ்தோல் ஊடட சத்துக்கள பூ மற்றும் 
காய்களுக்கு தசல்லாமல் தசடியின் நுனிக்கு 
தசன்றுவிடுகின்றது. 

 எே்வ பூக்கள, சப்கபேகள மற்றும் 
காய்கள தகாடடுகின்றது. தசடிகளில் 
்்தான்றும் தமாத்்த பூக்களில் 50 ச்தம் வகர 
உதிரும் ்போது மகசூல் போதிப்பு ஏற்பேடாது. 
50 ச்தத்திற்கு ் மல் தகாடடும் ் போது மகசூல் 
இழப்பு ஏற்பேடும். 
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 இந்த பூக்கும் பேருவத்தில் அதிகமாக 
பூக்கும் பேருவம் ஒன்று உளளது. அ்தாவது 
விக்தத்்த 75 ் ாளிலிருநது 90 ் ாடகள வகர 
உளள பேருவம் அதிகம் பூக்கும் பேருவம் ஆகும். 

எே்வ இந்த பேருவத்தில் ் ாம் முக்கியமாே 
சில சாகுபேடி முகறககள ககயாள ் வணடியது 
அவசியமாகின்றது.

1. மணணின் ஈரம் காக்கப்பேட்வணடும். 
அ்தற்காக அதிகமாக நீர போய்ச்சு்தல் கூடாது. 
நீர போய்ச்சாமல் தசடிககள அதிகம் வாட 
விடவும் கூடாது.

2. விக்தத்்த 75 ்ாடகளுக்கு பின் 
உரமிடு்தல் கூடாது.

3. அ தி க ம ா ே  ்த க ழ  வ ள ர ச் சி 
்்தான்றுமாயின் பூக்கள தகாடட ஆரம்பிக்கும். 

அவற்கற கடடுப்பேடுத்்த 75 ் ாளில் நுனிகய 
கிளளி விடடு, ் ாப்்தலின் அசிடடிக் அமிலம் 
(பிளா்ோபிக்ஸ் – NAA) என்னும் வளரச்சிகய 
கடடுப்பேடுத்தும் திரவத்க்த 40 பிபிஎம் என்ற 
அளவில் த்தளிக்க ் வணடும். இ்தோல் ்தகழ 
வளரச்சி குகறநது அதிகமாே பூக்கள ் ்தான்ற 
ஆரம்பிக்கும். நுனி வளரச்சி கடடுப்பேடுவ்தால் 
அவசியமாே ஊடடச்சத்துகள காய் கிகளக்கு 
(Sympodia) தசன்று பூக்கள, காய்கள 
வளரச்சிகய ஊக்குவிக்கும். பின்பு விக்தத்்த 
90வது ்ாளில் மீணடும் ஒருமுகற 
பிளா்ோபிக்ஸ் த்தளிக்க ் வணடும்.

பேருத்தியில் தபோதுவாக ஒரு பூவாேது 
காயாக முதிரநது பேருத்தி தவடிப்பே்தற்கு 45 
்ாடகள ஆகும். எே்வ விக்தத்்த 55-ம் 
்ாளில் பூக்கின்ற பூக்கள 100 வது ்ாளில் 
பேருத்தி அறுவகடக்கு வரும். காய்கள பிடிக்கும் 
்தன்கமகய தபோருத்து பேருத்தி தவடிக்கும். 

காய்களின் முதிரச்சிக்கும் மற்றும் சீரிய பேருத்தி 
தவடிப்பிற்கும் சில வழிமுகறககள ககயாள 
்வணடியது அவசியம்.

4. மணணின் ஈரம் காக்கப்பேட்வணடும். 
பேருத்தியாேது வறடசிகய கூட ்தாஙகி 
தகாளளும். ஆோல் அதிக மகழயி்லா அல்லது 
த்தாடரநது அதிகளவு நீர போய்ச்சுவ்தா்லா 
ஏற்பேடும் நீர ்்தக்கத்க்த ்தாஙகாது. பூக்கள 
மற்றும் காய்கள தகாடட ஆரம்பிக்கும். எே்வ 
நீர ் ்தக்கத்க்த கடடப்பேடுத்்த ் ல்ல வடிகால் 
வசதி தசய்து நீகர வடிக்க ் வணடும்.

5. காய்கள சீராக பேருமோவ்தற்கும், 
பூக்கள த்தாடரநது உணடாகுவ்தற்கும் 
விக்தத்்த 75-ம் ் ாளில் ஒரு முகறயும் 90-ம் 
்ாளில் ஒருமுகறயும் 2ச்த டிஏபி ககரசகல 
த்தளிக்க ் வணடும் அல்லது காடடன் ப்ளஸ்  
என்ற  வளரச்சி ஊக்கியிகே  சப்கபே பிடிக்கும் 
மற்றும் பூக்கும் பேருவத்தில் 5கி்லா/எக்டர 
என்ற விகி்தத்தில் ககத்த்தளிப்போன் தகாணடு 
த்தளிப்பே்தன்  மூலம்  பேருத்தி மகசூகல 
அதிகரிக்கலாம்.

6. சாம்பேல் சத்து குகறபோடு உளள 
நிலஙகளில் பேருத்தி முகறயாக தவடிக்காது. 
கடித்துக் தகாணடு தவடிக்கும். இ்தோல் 
பேருத்தி அறுவகட கடிேமாக இருக்கும். 
எே்வ இந்த குகறககள நீக்க விக்தத்்த 
90-ம் ் ாளில் 1ச்தம் தபோடடாஷ்  ககரசகல 
த்தளிக்க ் வணடும்.

7. க ாய்கள பிடிக்கும் பேருவத்தில் 
உணடாகும் காய்ப்புழுக்ககள தபோருளா்தார 
்ச்த நிகல வருமுன் கடடுப்பேடுத்்த ் வணடும்.

விவசொயிகள் பருததி சொகுபடி்ய தவிரப்பதன் 
கொரணம் என்ன?

பேருத்தி சாகுபேடியில் வருமாேத்க்த விட 
தசலவு அதிமாகின்றது. இ்தற்கு மு்தல் 
காரணம் ஆள பேற்றாக் குகற்ய ஆகும்.  
்தற்்போது இருக்கும் அதிக பேடச விவசாய 
கூலியின் சம்பேளமும் சரியாே ்்ரத்தில் 
ஆள கிகடக்காமல் இருப்பேதும் காரணம் 
ஆகும். ்மலும் பேருத்தி எடுப்பு கூலியாேது 
அறுவகட தசய்யப்பேடும் பேருத்தியில் போதிகய 
கூலியாக தகாடுக்க ்வணடியுளளது. ஒரு 
கி்லா பேருத்தி எடுக்க ரூ 30 மு்தல் ரூ 40 
வகர தசலவாகின்றது. இவற்கற நிவரத்தி 
தசய்வது எப்பேடி?

்மகல ்ாடுகளில் உளளது ்போல 
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இயநதிரமயமாக்கு்தல் மூலமும், ்மது 
பேகுதிக்கு பேடடத்திற்்கற்ற ்்தரவு ரகஙகள 
்்தரவு தசய்வ்தன் மூலமும் சரி தசய்ய முடியும். 
்மலும் த்தாழில் நுடபேஙககள சரியாக பேயன் 
பேடுத்துவ்தன் மூலம் தசலகவக் குகறக்க 
முடியும். விக்தப்பே்தற்கு அமில விக்த ் ்ரத்தி 
தசய்து சாணிபோல் ்்தாய்த்்த விக்தககள 
டிராக்டரில் இயஙகும் விக்தப்போன் (Seed 
Drill) மூலம் ் ்தகவயாே இகட தவளியில் 
விக்தக்கலாம். இது ்தற்்போது கரிசல் மண 
பேகுதிகளில் பேயன்போடடில் உளளது. 

 ககளக் தகால்லி பேயன்போடு. இ்தன் 
மூலம் விக்தத்து 10-15 ் ாடகளுக்கு ககள 
வளரவக்த ்தடுக்க முடியும்.

 பேருத்தி அறுவகடகய ்பேடடரியில் 
இயஙகும் காடடன் பிக்கர (Cotton Picker) 
மூலம் ஒரு ்தனி்பேர 40 கி்லா வகர பேருத்தி 
எடுக்க முடியும். இ்தோல் ஒரு  கி்லா பேருத்தி 
எடுப்பே்தற்கு அதிகபேடசமாக ரூ10 மடடு்ம 
தசலவாகும். ்தற்்போது மகாராஷ்டிரா மற்றும் 

குஐராத் மாநிலஙகளில் காடடன் பிக்கர மூல்ம 
பேருத்தி      அறுவகட தசய்யப்பேடுகிறது. 
இ்தன் விகல ரூ 4500/- மடடு்ம ஆகும். 

 ்மலும் ் ்தகவக்்கற்பே பேயிர போதுகாப்பு 
முகறககள காலம் ்தாழ்த்்தாமல் சரியாே 
்்ரத்தில் தசய்ய ் வணடும்.

எே்வ ்வளாண தபேருஙகுடி மக்கள 
்மற்கூறியபேடி காலத்திற்்கற்ற, எல்லா 
சூழ்நிகலகளுக்கும் உகந்த உரிய பேருத்தி 
இரகமாே எஸ்.வி.பி.ஆர.6ஐ ்்தரநத்தடுத்து, 
உயரிய ் ்தகவயாே த்தாழில் நுடபேஙககளப் 
பின்பேற்றிோல் ்ல்ல மகசூல் கிகடப்பேது 
உறுதியாகும். ்மது ்தமிழ்்ாடடின் மில் 
்்தகவகளுக்கு ஏற்ற 40-ம் ்ம்பேர நூல் 
கிகடக்க எஸ்.வி.பி.ஆர.6ஐ எம்.சி.யு5 க்கு 
மாற்று இரகமாக சாகுபேடி தசய்யலாம்.

எஸ்.வி.பி.ஆர.6 பருததி வி்த வத்வககு 
வபரொசிரியர மற்றும் த்லவர, வில்லிபுததூர 
(04563-260736), வி்த உற்பததியொளர 
திரு. இளங்வகொவன் (9842137330) மற்றும் 
கொடடைன் பிககர வத்வககு திரு.கொரததிகரொஜொ 
(9003631699) அவரக்ளத கதொடைரபு 
ககொள்ளவும்.

்ட்டுரையகாளர்ள்:

முற்னேர் அ.இராமலிங்கம்
முதல்ேர், S.தஙகப்ேழம் பேளாணறமைக் கல்லூரி, 
ோசுபதே�ல்லூர். 

முற்னேர் மா.ஞானவெ்கரன்
உதவி பேராசிரியர், பேளாண அறிவியல் 
நிறலயம், அருப்புக்பகாட்றட.
மின்னஞ்ல்: gnanasekaran79@gmail.com

முற்னேர் வ்கா.னி்வாென்
திட்ட ஒருஙகிற்ப்ோளர், பேளாண 
அறிவியல் நிறலயம், அருப்புக்பகாட்றட.
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குழந்தையின்்மை பிரச்னையால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 
அதிக உடல் எ்டயால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 

உணவு ் மைலாண்மை வழி்ய 
உடல் எ்ட கு்ைத்து 

உஙகள் குழந்தை பபறும் வாயப்்ப 
அதிகரித்துத் தைருகின்்ைாம்!
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“என் கடைன் மண் வளம் கொப்பவத” என்ற 
கடகமயுடன் ்்தான்றிய மணபுழுக்ககள 
மணணியல் வல்லுேரகள மணபுழுக்களின் 
த ச ய ல் பே ா டு  ம ற் று ம்  பேணபு ககள 
கணடறிநது அவற்கற ‘பூமியின் குடல்கள’ 
என்று வரணித்துளளேர .  மணணின் 
கமந்தன், உழவனின் ்ணபேன், நிலத்தின் 
்வரகள என்தறல்லாம் அகழக்கப்பேடும் 
மணபுழுக்ககள மரபியலின் ்தநக்தயாே 
சாரலஸ் டாரவின் மு்தன் மு்தலாக விஞ்்ாே 
பூரவமாக ஆராய்நது 1881-ம் ஆணடு 
‘மணபுழுக்களின் தசயல்போடடால் பேயிருணவு 
உருவாக்கம்’ என்ற ்தகலப்பில் ஒரு ஆராய்ச்சித் 
த்தாகுப்பிகே தவளியிடடார.  மணபுழு 

மணபுழு உரம் 
தொரித்தல்

இடுபபாருள்

உரமாேது பேயிருக்குத் ் ்தகவயாே அகேத்து 
ஊடடச்சத்துக்கள நிகறந்த திடடமிடட 
பேரிபூரண உணவு என்றும் கூறியுளளார.

மண்புழு உரம் தயொரிப்பு
மணபுழு உரம் உற்பேத்தி தசய்வக்த மூன்று 

பேகுதிகளாக பிரிக்கலாம்.  மு்தல் பேகுதியில் 
மணபுழு உரம் ்தயாரிப்பே்தற்கு ்்தகவயாே 
மணபுழுக்கள, பேணகணக் கழிவுகள மற்றும் 
பேயிரக் கழிவுககள ் சகரித்து உணவுக்கலகவ 
்தயாரித்்தல்.  இரணடாம் பேகுதியில் உணவு 
அடுக்குககள அகமத்து மணபுழு உரம் 
்தயாரித்்தல் மற்றும் ்சகரித்்தல்.  மூன்றாம் 
பேகுதியில் உற்பேத்தி தசய்யப்பேடட மணபுழு 
உரத்க்த ் சமித்்தல் மற்றும் போதுகாத்்தல்.
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பயிரககழிவுகள் மற்றும் பண்்ண கழிவுக்ள 
வசகரிததல்

எளிதில் மடகக்கூடிய பேயிரக்கழிவுகளாே 
க ரு ம் பு ச் ்ச ா க க ,  வ ா க ழ த் ்தணடு , 
மக்காச்்சாளத் ்தடகட, கவக்்கால், 
த்தன்கே ்ாரக்கழிவுகள, பேயறு வககப் 
பேயி ர களின் கழிவுகள ,  பேடடுப்புழு 
வளரப்புக்கழிவுகள மற்றும் ககளகளாே 
போரத்தீனியம், ஆகாயத்்தாமகர, த்ய்்வலி 
காடடாமணக்கு, புல்வககக் ககளகள மற்றும் 
கீகரக் ககளககள ்சகரித்துக்தகாளள 
்வணடும்.  இவற்கற சிறு சிறு துணடுகளாக 
(5 தச.மீ.) தவடடி அவற்றின் ஈரப்பே்தம் 20-
40 ச்தவீ்தம் இருக்குமாறு நிழலில் உலரத்தி 

பின்ேர ் சகரித்துக் தகாளளலாம்.

மணபுழுக்கள அதிகமாக விரும்பி உணணும் 
பேணகணக் கழிவுகளாே மாடதடரு, 
்காழிதயரு, ஆடதடரு, குதிகரச்சாணம் 
மற்றும் பேன்றி எரு ் மலும் சாண எரிவாயுக்கழிவு 
்போன்றவற்கறயும் காய கவத்்த பின்ேர 
்சகரித்துக் தகாளள ் வணடும்.

குழி மு்ை
குழி முகறயில் மரநிழல் உளள இடஙகளி்லா 

அல்லது மாடடுக் தகாடடககயின் ஓரஙகளி்லா 
அல்லது தகாடடகக அகமத்து அவற்றின் கீழ் 
இடத்தின் வசதிக்்கற்பே குழிககள அகமத்துக் 
தகாளளலாம். குழியின் நீளம் பேத்து அடியும் 
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ஆழம் மூன்று அடிக்கு மிகாமலும் இருப்பேது 
உகந்தது.  ஏதேனில் மணபுழுக்களின் 
தசயல் திறன் அதிகமாக இருப்பேதுடன் 
மணபுழுக்களுக்கு உணவளிப்பேதும் மற்றும் 
உரம் ் சகரிப்பேதும் மிகவும் எளி்தாக இருக்கும்.

குழி ் ்தாணடிய பின் அ்தன் சுற்றுப்பேகுதி 
மற்றும் அடிப்பேகுதிகய போலித்தீன் கபே 
தகாணடு மூடிவிட ்வணடும்.  அவவாறு 
தசய்வ்தால் குழியில் விடப்பேடும் மணபுழுக்கள 
மணணுக்குள தசன்று விடாமல் ்தடுத்துவிட 
முடியும்.  போலித்தீன் ் மல் 2.3 தச.மீ. அளவிற்கு 
மணகல இட்வணடும்.  அ்தன் ்மல் 5 
தச.மீ. அளவிற்கு உகடந்த தசஙகற்ககள்யா 
அல்லது கூழஙகற்ககள்யா இடுவ்தன் மூலம் 
குழிகளில் ்்தஙகும் அதிகப்பேடியாே நீகர 
தவளி்யற்றவும் மற்றும் மகழக்காலஙகளில் 
்்தஙகும் நீகர வடிக்கவும் முடிகிறது.  
இ்தன் ்மல் மணபுழுக்கள ்சகரித்்த 
பேகுதியிலிருநது எடுக்கப்பேடட மணகண 
5 தச.மீ. அளவிற்கு இடடு பின்ேர முக்கிய 
உணவுக் கலகவககள இட ்வணடும். 
இவற்றில் ்சகரித்்த மணபுழுக்ககள விட 
்வணடும்.  இவவாறு மாறி மாறி உணவுக் 
கலகவககளயும், மணபுழுக்ககளயும் விடடு 
குழியின் ்மற்பேகுதியிலிருநது 5 தச.மீ. 
அளவிற்கு குகறவாக நிரப்பே ்வணடும்.  
ஒரு சதுர மீடடருக்கு சராசரியாக ஆயிரம் 
மணபுழுக்கள என்ற அளவில் விட ் வணடும்.

கு ழி  மு க ற யி ல்  தி ே மு ம் 
உணவுக்கலகவயின் மீது நீகர த்தளித்து 
ஈரப்பே்தமாேது 60 ச்தவீ்தம் இருக்குமாறு போரத்துக் 
தகாளள ் வணடும்.  மணபுழுக்கள உணவுக் 
கலகவக்குள தசன்று ஒரிரு ்ாடகளுக்குள 
்தன்கே நிகலப்பேடுத்திக் தகாணடு உணவுக் 
கலகவககள உணணத் த்தாடஙகுகிறது.  
திேமும் உணவுக் கலகவககள உணடு  
குவியலாக ்மற்பேரப்பில் இரவு ்்ரஙகளில் 
கழிவுககள இடத் த்தாடஙகுகின்றே.  
புழுக்ககள விடுவித்்த சுமார இரணடு மு்தல் 
மூன்று வாரஙகளி்ல சிறு சிறு குருகண 

வடிவிலாே புழு எச்சஙககள ்சகரிக்கத் 
த்தாடஙகலாம்.  ஒவதவாரு மணபுழுவும் 
்தேது உடலின் எகடகயப் ்போன்று சுமார 
5 மு்தல் 10 மடஙகு உணவுக் கலகவகய 
தின்று அதில் 10 ச்தவீ்தத்க்த மடடு்ம 
உடலின் வளரச்சிக்கு எடுத்துக் தகாணடு 
மீதிகய எச்சமாக தவளித்்தளளுகிறது.

குழி முகறயில் மணபுழு எச்சஙககள 
்சகரிக்க ஆரம்பிப்பே்தற்கு இரணடு ் ாளுக்கு 
முன்ே்ர நீர த்தளிப்பேக்த நிறுத்திவிட 
்வணடும்.  பின்ேர ்மற்பேகுதியில் உளள 
குருகண வடிவிலாே மணபுழு உரத்க்த 
்சகரிக்கலாம்.

மண்புழு உரத்த வசமிததலும் மற்றும் 
பொதுகொததலும்

மணபுழுக்கள எச்சமாக தவளியிடட 
மணபுழு உரத்க்த ் சகரித்்த பின்ேர அவற்றின் 
ஈரப்பே்தம் குகறயாமலும் மற்றும் குருகண 
வடிவம் சி்தறாமலும் ்சமித்து போதுகாக்க 
்வணடும். இல்கலதயனில் அவற்றிலுளள 
சத்துக்கள வீணடிக்கப்பேடுவதுடன் குருகண 
வடிவாேது தூளாக்கப்பேடடு அ்தன் சநக்த 
மதிப்போேது குகறயும்.  எே்வ, உற்பேத்தி 
தசய்்த மணபுழு உரத்க்த 3மி.மீ அளவு 
கணதகாணட சல்லகட மூலம் சலித்து 
பிரித்த்தடுத்்த பின் அவற்கற போலித்தீன் 
கபேகளி்லா அல்லது அடரமிகு போலிஎத்திலின் 
(HDPE) கபேகளி்லா ்சகரித்து அவற்கற 
க்தயலிடடு ் சமிக்கலாம்.

்ட்டுரையகாளர்ள்:

வ்கா.ெதிஸ மைற்றும் மு.வமா்கனலட்சுமி
தமிழ்�ாடு பேளாணறமைப் ேல்கறலக்கழகம்,

மைணடல ஆராய்ச்சி நிறலயம்,
விருதாச்்லம் - கடலூர் மைாேட்டம். மின்னஞ்ல்: gskspice@gmail.com 
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

26பதிப்பு-2 | இதழ் - 18 | 28-01-2022 | தத 2



்க ட ந ்த  சி ல  ஆணடுகள ா க 
இநதியாவில் நிலக்கடகலப் பேயிராகும் 
எல்லாப் பேகுதிகளிலும் இந்்ாய் 
அதிகளவில் ் ்தான்றி மிகுந்த ் ச்தத்க்த 
விகளவிக்கிறது. நிலக்கடகலயில் 
தமாடடுக் கரி்தல் ்்ாயும் அ்தன் 
்மலாணகம முகறகள பேற்றியும் 
காண்போம்.

வெொய்ககொரணி
இந்்ாய் ்தக்காளி புளளி சாரந்த வாடல் 

்்ாய் ்ச்சுயிரியிோல் ்்தாற்றுவிக்கப் 
பேடுகிறது. இந்த ்ச்சுயிரியாேது, ்காள 
வடிவத்திலும் 70 – 90 மில்லி கமக்ரான் 
விடடத்க்தக் தகாணடும் காணப்பேடும்.

நிலக்கை்லயில்  
நமாடடுக் கரிதல் க�ாயும் அதன் 

கமலாண்ம மு்றகளும்

ம�ாய் மேலாண்ே

வெொயின் அறிகுறிகள்
 விக்தத்்த சுமார 10 ்ாடகளில் 

இந்்ாயின் அறிகுறிகள த்தன்பேடும். 
விரிவகடந்த ்தளிர இகலகளில் சிறிய, 
தவளிரப் பேச்கச நிறத்தில் வகளயப் 
புளளிகள ்்தான்றும். சில ்ாடகளில் 
புளளிகள விரிவகடநது, கரிநதுப் ்போேப் 
புளளிகளாக மாறும். ் ்ாயின் அறிகுறியாேது, 
தசடியின் நுனியில் ஆரம்பித்து கீழ் ் ்ாக்கிப் 
பேரவி, தசடியின் நுனிப்பேகுதி முழுவதும் 
கரிநதுவிடும். ் ாளகடவில் தசடி முழுவதும் 
கரிநது மடிநது விடும்.

சில ்வகளகளில் தசடியின் ஒரு சில 
கிகளகளின் நுனிப்பேகுதிகள மடடும் கரிநது 
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காணப்பேடும். ்தாக்கப்பேடட தசடிகளின் 
்தணடிலுளள, பேக்க தமாடடுகளின் 
வளரச்சி ஊக்குவிக்கப்பேடடு அகவக் 
கிகளத்து இயல்போே உருவமில்லா்த, 
சிறுத்்த இகலககளத் ் ்தாற்றுவித்து, 
த ச டி க்குப்  பு ்த ர ப்  ் பே ான் ற 
்்தாற்றத்க்த அளிக்கும். ்்ாய்த் 
்தாக்கியச் தசடிகளிலிருநது பூக்களும், 
காய்களும் உணடாவதில்கல.

வெொய்ப் பரவும் விதமும், பரவுவதற்கு 
ஏற்ை கொலநி்லகளும்

நிலக்கடகல வகளயத் ்்தமல் 
்ச்சுயிரி, ஒடடுக் கடடுவ்தன் மூலமும், 
சில பூச்சிகளின் (இகலப்்பேன்கள) 
மூலமும் பேரவுகிறது. 

வெொய்ககடடுப்பொடு 
உழவியல் மு்ைகள்  :  
்்ாய்த் ்தாக்கியச் தசடிககள 

உடனுக்குடன் அப்புறப்பேடுத்தி 
அழித்து விட ் வணடும்.

்ட்டுரையகாளர்ள்:

கு.விகவனஷ்,
முற்னேர் ேட்டப் ேடிப்பு மைா்ேர் -  
தாேர ப�ாயியல் துறை, அண்ாமைறலப் 
ேல்கறலக்கழகம், அண்ாமைறல �கர் – 
608002. சதாடர்பு எண: 8248833079 
மின்னஞ்ல்: lakshmikumar5472@gmail.com

இரா.அருண்குமார்
உதவிப் பேராசிரியர் – பேளாண விரிோக்கத் துறை,
SRS பேளாணறமை மைற்றும் சதாழில்நுட்ேக் கல்லூரி,
பேட்ந்தூர், திணடுக்கல். 
சதாடர்பு எண: 7305281991
மின்னஞ்ல் – arunkumarr698@gmail.com

மருந்துச் சிகிச்்ச:
்் ாகயப் பேரப்பேக்கூடிய இகலப் 

்பேன்ககளக் கடடுப்பேடுத்்த ஏக்கருக்கு 
மா்ோகு்ராட்டாபேஸ் – 300 மில்லி 
அல்லது போஸ்்போமிடான் – 100 மில்லி என்ற 
விகி்தத்தில் 200 லிடடர ்தணணீரில் கலநதுத் 
த்தளிக்க ் வணடும். 

இ்லகளில் சிறிய கவளிரப் 
பச்்ச நிைததில் வ்ளயப் 

புள்ளிகள் கதன்படைல் 

இ்லப்வபன்
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விருது்கர  மாவடடம்  திருவில்லிபுத்தூர  வடடாரத்க்த  
்சரந்த  விவசாயிகளுக்கு  ்தமிழ்்ாடு  ்வளாணகம 
பேல்ககலக்கழகத்திற்கு உடபேடட S.்தஙகப்பேழம் ் வளாணகம 
கல்லூரியில் பேயிலும் ்ான்காம் ஆணடு மாணவிகளாே  
ஐஸ்வரயா,  ஆமிோ சபிகா,  அனுதகஙகா,  ஆயிஷா,  
பிளஸ்ஸி  பி்யாரிோ, டயாோ,  ் ரம்தா, வனி்தா,  நி்லாபேர,  
வகி்தா ரசூல்  ஆகி்யார  ் வளாணகம  உ்தவி  இயக்கு்ர  
ல.முத்துலடசுமி, ் வளாண அலுவலர  குருலடசுமி  மற்றும்  
உ்தவி  ்வளாண  அலுவலர  சரவணன், சநதிர்சகர, 
மகாராணி அவரகளின்  அறிவுகரயின்பேடி  மஞ்சள நிற  
ஒடடும்  தபோறியின்  மூலம்  சாறு  உறிஞ்சும்  பூச்சிககள  
கடடுப்பேடுத்துவது  குறித்து  தசயல் விளக்கம் தசய்து 
காடடிேர. 

த்ற்பேயிரகளில்  காணப்பேடும்  சாறு  உறிஞ்சும்  பூச்சிககள  
இயற்கக  மற்றும்  எளிகமயாே முகறயில்  மஞ்சள  
நிற  அடகட  மற்றும்  விளக்தகணதணய்  பேயன்பேடுத்தி  
விவசாயிகளுக்கு  தசயல் விளக்கப் பேயிற்சி அளித்்தேர. 
இ்தன்மூலம் விவசாயிகள ்தஙகள தசலகவ குகறத்து 
வருமாேத்க்த அதிகப்பேடுத்்தலாம் எேவும் கூறிேர.

மைஞசள்  நிை  ஒட்டும் 
பபாறி பசயல் விளக்கப்  பயிற்சி
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அக்ரிசக்தி மின் ஊைகக் குழு
நிறுவனர மற்றும் சிைப்பொசிரியர

செல்வமுரளி

வடிவ்மப்பு
ெக்தி டிசென்ஸ்

நிரவொக ஆசிரியர
மு.செயராஜ்

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்பரம கைாடுக்ை 99407 64680  
என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு கதாடர்பு கைாளளலாம.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

தக்காளி சமீபத்தில் மி்ப்பரிய பபசு 
்பகாருளகானது. தமிழ்காட்டில் தினமும் 
தக்காளி,   ் ெங்காயம் இல்்காமல் சமமயல் 
இல்ம் எனபபத நிதரசனம். தக்காளி விம் 
உயரவு அமனெமையும் பகாதித்தது எனபது 
மறுக் முடியகாத உணமம. அபதசமயம் 
இநத விம் உயரவுக்கான ் காைணத்மத ் காம் 
்தளிெகா் அறிய பெணடும். ்காம் மு்நூல் 
சமூ்ெம்தளங்ளில் கிண்டல் ப்லி மற்றும் 
ெமச்மள ் பகாழிகிப�காம். ஆனகால் உணமம 
்காைணம் மற்றும் அமத தடுபபதற்கு நீண்ட 
்கா் தீரமெ பற்றி பபச மறுககினப�காம். 
தக்காளி விம் உயரவு 2021-ம் ஆணடு 
பிைசசமன மட்டும் அல்், ப் ஆணடு்ள் 

பருவநிலை மாற்றமும் 
தக்காளி விலை உயர்வும் 

பருவநிலை மாற்றம்

இபபடி ்்டநதுள்ளது, ெருங்கா்ங்ளிலும் 
்்டக் ெகாய்பபுள்ளது. ெருங்கா்ங்ளில் 
்்டக்காமல் தடுக் ்காம் அறிவியல் 
ெளரசசிமய, பெளகாணமமமய ப்காககி 
முன்சலுத்த புதிய புதிய ் தகாழில்நுட்பங்மள 
பயனபடுத்த பெணடும். குறிபபகா் ் கா்நிம் 
மகாற்�ம், புவி ்ெபபமயமகாதல் ஆகியமெ 
பெளகாணமமககும் பூவு்குககும் மி்ப்பரிய 
அசசுறுத்தம் ஏற்படுத்தி ெருகி�து.

தக்காளி உற்பத்தி பகாதிபமப பற்றி அறிய 
்ள ஆய்வு பமற்்்காள்ளபபட்்டது. அப்பகாழுது 
விெசகாயி்ளி்டம் ்்நதுமையகாடும் பபகாது, 
அெர்ள் கூறிய ் சய்தி்மள ் காம் ் தகாகுத்து 
பகாரக் பெணடியுள்ளது. குறிபபகா் ப்காமெ 
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கடந்த மின்்ன்தழுக்கா்ன 
்வாெகரகளின் கருத்துக்கள்

அக்ரிசக்தியின் கடந்த இ்தழில் வெளியான 
பருெநிலை மாற்றமும் ்தக்காளி விலை உயர்வும் 
கட்டுலை பை புதுலமயான ்தகெல்கலை ெழங்கி 
இருந்தது. பை புதிய வெைாண் ்தகெல்கவைாடு 
வெளியாகும் ்தங்களுலடய இ்தழ் இன்னும் சிை 
வமம்பாடுகலை வமறவகாண்டு வ்தாடர்நது சி்றக்க 
வெண்டுகிவ்றன்.

- ச.அரவிந்த்,
காட்ாடி.
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சொ.ஹரிஹரன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்பகடப்்பாளர்:

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

்பகடப்்பாளர்:
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அக்ரி்க்தி இதழ் 
உஙகளுக்கு பேணடுசமைனைால் 

9940764680 எனை எணணுக்கு 
 ோட்ஸ் அப்பில் ச்ய்தி / குறுஞச்ய்தி 

அனுப்பி்னால் சிைப்பிதழ்  
உஙகள் ோட்ஸ் அப்-க்கு அனுப்பிறேக்கப்ேடும்.

இறத கிளிக் ச்ய்தும் எஙகள் ோட்ஸ்அப் 
எணணிற்கு அனுப்ேலாம்

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

கசன்று பசரந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்ழ் துவஙகி 55 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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