
மனிதனின் பறவை காதலினால் 
அழியும் உயிரகள்...?

மணவடை அழுகல் ந�ாயும் 
அதன் நமலாணவம 

முவறகளும்

சூபபர ஃபுட் 
முருஙவக

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

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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வளர்ப்புப் பறவை சநவதையில் சன்  
கானுயர் (Sun Conure) என்றவைககப்படும், 
பிரபலமான இநதை தைஙக நிறப் பறவைகள் ததைன் 
அதமரிககாவை பூர்வீகமாகக தகாண்டவை. 
அமமசான் நதியிவன ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் 
இவை பரைலாக காணப்படுகின்றன...

கூணடுகளில் ம�ாடிப் பறவைகளாக 
அவ்டபட்டுள்ள சூரியக கிளிகள் (Sun 
Parakeet), இயறவகயில் 20 முதைல் 30 
பறவைகள் இவணநதை கூட்்டமாகமை 
காணப்படும் என்றால் உஙகளால் நம்ப 
முடிகிறதைா...?

30 ஆணடுகள் ைவர உயிர் ைாழும் சூரியக 

சுற்றுச்சூழல்

கிளிகளின் விலஙகியல் தபயர் அரடிஙகா 
ம�ால்ஸி்டலிஸ் (Aratinga solstitialis)...

இைறறின் உணவு பூககள், பைஙகள், 
விவதைகள் மறறும் சிறிய பூச்சிகளாகும். 
ஆனால் கூணடுகளில் ைளர்ககப்படும் 
கிளிகளுககு விவதைகள், பைஙகள், காயகறிகள், 
சூரியகாநதி விவதைகள், திவண, தபாரிததை 
முட்வ்ட, கணைாய மீன் மதைாடு ஆகியைறவற 
உணைாக அளிககின்றனர்...    

எணதணய பவன மரஙகளின் உச்சியில் 
கூடுகவள அவமககும் இககிளிகள் ஒறவற 
துவணயு்டமனமய ைாழ்கின்றன...

சூரியககிளிகள் மிகப்தபரிய குரல் 
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எழுப்புபவை. மமலும் மறற கிளி இனஙகவள 
ம ப ா ல்  ம ப சுைதில்வல .  ஆன ாலும் 
இைறறின் பளீதரன்ற மஞசள் நிறம் பறவை 
ைளர்ப்பைர்கவள கைர்ைதைாக உள்ளதைால், 
இைறறின் விவல மிக அதிகம். ஒரு ம�ாடி 
சூரிய கிளிகள் 40,000 முதைல் 60,000 ரூபாய 
ைவர விறகப்படுகின்றன...

கூண்டுகளில் வளர்ப்பதற்ககாக கடதத்ப்படும் 
கிளிகள்

உலக அளவில் 9,600 விதைமான காட்டுப் 
பறவை இனஙகள் சட்்டவிமராதைமான 
முவறயில் க்டததைப்படுகின்றன. அதில் 20% 
கிளி ைவககமள.  

ததைன் அதமரிகக நாடுகமள சட்்டவிமராதை 
கிளி ஏறறுமதியில் முதைன்வமயி்டததில் 
உள்ளன. இைறவற இறககுமதி தசயயும் 
முதைன்வம நாடுகள் அதமரிககா, சிஙகப்பூர், 
ஐமராப்பிய யூனியன் மறறும் கரீபியன் ஆகும்.

க்டநதை நூறறாணடில் மட்டும், ஒவதைாரு 
ைரு்டமும் 8 லட்சம் சூரியககிளிகள், ைளர்ப்புப் 
பறவைகள் சநவதைககாக க்டததைப்பட்்டன. 
க ாடுகளில் இைறறின் எணணிகவக 
குவறநதைவதை கண்டறிநது,  அருகிய இனமாக 
(Endangered) அறிவிதது, இககிளிகவள 
க்டததுைதைறகு தைவ்ட விதிககும் முன்னமர 
இைறறின் எணணிகவக முழுைதுமாக 
சரிநது விட்்டது. 1000 முதைல் 2500 கிளிகள் 

மட்டுமம காடுகளில் காணப்படுைதைாக 
தைரவுகள் ததைரிவிககின்றன. இன்று வீடுகளில் 
ைள ர் க கப்படும் சூரியக  கிளிகளின் 
எணணிகவக இவதை வி்ட அதிகம்... 

ஒமர ஒரு ஆறுதைல் என்னதைனில், 
காட்டுப் பறவைகளி்டமிருநது ப்ளூ காயச்சல் 
பரவியதைால், தைறமபாது சில நாடுகள் 
சட்்டபூர்ைமறற காட்டுப் பறவை ைர்ததைகதவதை 
தைவ்ட தசயதுள்ளன... 

பறவைக கூ்டஙகளிலும், வீடுகளிலும் 
ைளர்ககப்படும் கிளிகவள மசகரிதது 
மீணடும் காடுகளுககுள் அறிமுகப்படுததும் 
ஆராயச்சிப்பணியிவன விலஙகியலாளர்கள் 
மமறதகாள்ள மைணடும்... 

சூரியககிளிகளின் குரல் மீணடும் அமமசான் 
காடுகளில் எதிதராலிகக மைணடும்..!

கட்டுரையாளர்:
முனைவர். வாைதி னைசல்,

விலஙகியலாளர்.
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விவசாயிகளுக்கு 
அக்ரிசக்தியின் அறிவிப்பு

விருப்பமுள்ளவர்கள உங்கள ப்பொருட்களின் வி்பரங்களுடன் 

99407 64680
என்்ற வொடஸ் அப எண்ணில் ப�ொடரபு ப்கொளளுங்கள.

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

நேரடியொ்க 
நீங்கந்ள 

இனி ப்பொருட்கள்ள 
விற்கலொம் 

அக்ரிசக்தியுடன் 
இளண்நதிடுங்கள

இதை கிளிக் 
செய்தும் எங்கள் 

வாட்ஸ்அப் 
எண்ணிற்கு 
அனுப்்பலாம்

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

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

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

விவசாயிகளுக்குத ப்கவயான ் கவல்கக்ளச் பசகரிதது, ககதக்ாகலப�சிகளின் 
அ்ளவிலபய அக்ரிசக்தி மின்னி்கை  வடிவகமதது, பவ்ளாண் வல்லுநரகப்ளாடு 
இகணந்து விவசாய கட்டுகரகக்ளயும், ஆபலாசகனகக்ளயும் விவசாயிகளுக்கு 
ககாடுத்து மட்டுமல்ல, அவரகளின் விக்ளக�ாருளகக்ளச் சந்க்ப்�டுத் “அக்ரி 
சக்தி அஙகாடி”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 57 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.

- செலவமுரளி,  
நிறுவனர, அக்ரிசக்தி.
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கால்நவ்டகளின் உ்டலில் நீர் என்பது 
ஒரு முககிய அஙகமாகும்.  கால்நவ்டகள் 
தினசரி எவைளவு தைணணீர் குடிககிறது 
என்பது அதைன் இனம், ையது, பால் உறபததி, 
உலர் தபாருள் உட்தகாள்ளும் அளவு, 
தீைன ஈரப்பதை சதைவிகிதைம், சுறறுச்சூைல் 
தைப்பநிவல மறறும் ஈரப்பதைம், தினசரி 
தசயல்பாடுகள், குடிநீரின் தைரம் மறறும் 
குடிநீரின் இருப்பு ஆகிய பல காரணிகவளப் 
தபாருதது மாறுபடும். மகாவ்டக காலஙகளில் 
மதிய மநரததில் தைணணீர் ததைளிததைல்  
மாடுகவளக  குளிர்விகக உதைவுகிறது.

தீைனதவதை வி்ட தைணணீர் பறறாககுவறவய  
கால்நவ்டகள் நன்கு உணரும் திறன் 
தகாண்டவை. நீர்ச்சதது உ்டலில்  குவறைாக 
இருநதைால், முதைல் அறிகுறியாக மாடுகள் 

கால்�வடைகளின் ஊட்டைச்சத்தில் 
நீரின் அருவம

கால்்நடை மேலாணடே

தீைனம் உட்தகாள்ளும் அளவு  குவறயும். 
தைணணீர் உட்தகாள்ளல் ததைா்டர்நது குவறநதை 
அளைாகமை இருப்பின்  எவ்ட இைப்பு 
காணப்படும்.

10 சதைவீதைம் நீரிைப்பு (dehydration) 
கடுவமயான விவளவுகவள ஏறபடுததும்.  
மமலும் 20 சதைவிகிதைம் நீர் இைப்பு மரணம் கூ்ட 
ஏறபடுததைலாம். அமதை சமயம், தீைனமின்றி 
பட்டினியால் உ்டல் 40 சதைவீதைம் ைவர 
எவ்ட குவறநதைாலும் கால்நவ்டகளில் இறப்பு 
தபாதுைாக ஏறப்டாது. மபாதிய அல்லது தைரமறற 
தைணணீர் கால்நவ்டகளின் தசயல்திறவன 
மமாசமாககுகிறது.

தைணணீர் பயன்பாடு என்பது உலர் தீைனம் 
(Roughages) உட்தகாள்ளும் அளவு மறறும் 
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சுறறுசூைல் தைப்ப நிவல (environmental 
temperature) மபான்றைறறின் உ்டன்  மநரடியாக 
ததைா்டர்புவ்டயது. மார்ச், ஏப்ரல், மம மபான்ற 
மாதைஙகளில் சுறறுசூைல் தைப்பநிவல 
அதிகரிககும் மபாது, கால்நவ்டகளின் 
நீர் குடிககும் அளவு  அதிகரிககிறது. 
அமதைசமயததில் தீைன உட்தகாள்ளல் அளவு 
குவறகிறது. இதைனால் அகககாலஙகளில் 
கால்நவ்டகளின் உறபததி திறன் குவறைாக 
இருப்பவதைக காண முடியும். 

மூன்று ைவகயான நீர் ஆதைாரஙகள்:

1. குடிநீர்

2. தீைனததில் உள்ள நீர் %

3. ைளர்சிவதை மாறற நீர் (Metabolic water)

விவளவுகளும் மறறும் தைடுப்பு முவறகளும்:

1. பச்வச தீைனம் மறறும் சிமலஜ் 
மபான்றைறறில் 70 முதைல் 90 சதைவிகிதைம் 
ைவர நீர் இருககும். இது கால்நவ்டகளுககு 
மதைவைப்படும் தைணணீர் அளவினில் 
குறிப்பி்டததைகக பஙகளிப்வப தைருகிறது.

2. அ்டர் தீைனம் (Concentrates) மறறும் 
வைகமகால் (straw) சுமார் 7 முதைல் 15 ைவர 
நீர் சதைவிகிதைம் தகாணடிருககும்.

3. தீைனம் உட்தகாள்ளல் மூலம் 
உ்டலில் உள்ள  ஊட்்ட ச் ச தது க கள் 
உறிஞசப்பட்டு திசுககளில் ைளர்சிவதை 
மாறற தசயல்முவறகளால் ைளர்சிவதை மாறற 
நீர் (Metabolic water) உறபததி உ்டலில் 
தசயயப்படுகிறது.

4. தைரம் குவறநதை நீர் குடிககும் தபாழுது 
கால்நவ்டகள் தபாதுைாக தீைனதவதை குவறைாக 
எடுததுக தகாள்கிறது. வநட்வரட்டுகள் 
தைணணீரில் அதிக அளவு இருப்பின் அவை 
கடுவமயான விவளவுகவள ஏறபடுததைலாம். 
குடிநீரில் வநட்வரட் அளவு 100 பிபிஎம் 
(100ppm) அளவுககு மமமல தசல்லும் மபாது  
வநட்வரட் நச்சுதததைாறறு ஆரம்பமாகிறது.

5. அ வ ை  இ ர த தை  ஓ ட் ்ட த தி ல் 
உறிஞசப்பட்டு இரததைம் ஆகஸி�வனக 
தகாணடு தசல்ைவதைத தைடுககிறது, இதைனால் 
மாடுகள் மூச்சுததிணறலால் இறகக கூ்ட 
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கட்டுரையாளர்:
மருத்துவர். ம. தமிழண்ணல்.,

 எம்.வி.எஸ்.சி., உைவிப் ப்பராசிரியர்,
்கால்நதை ்பராமரிப்புத்துதை, வானவராயர் பவளாண்தம ்கலலூரி, மணக்்கைவு, 

ச்பாள்ளாச்சி – 642103. மினனஞெல: thamizhlpt@gmail.com 

ைாயப்புள்ளது. நீரிவன இரணடு நாட்கள் 
மதைககி வைதது தகாடுததைால் வநட்வரட் 
அளைானது குவறயும். இதைனால் ஏறபடும் 
பாதிப்வபயும் தைவிர்ககலாம்.

6. தை ண ணீ ரி ல்  அ தி க  அ ள வு 
சல்மபட் (Sulphates) மறறும் தமாததை 
கவரநதை தி்டப்தபாருள்கள் (Total dissolved 
solids) இருப்பினும் கால்நவ்டகளுககு   
ையிறறுப்மபாகவக ஏறபடுததுகின்றது.

7. தமாததை கவரநதை தி்டப்தபாருட்கள் 
(TDS) அளவு 1000 - 1500 பிபிஎம் - வி்ட 
குவறைாக இருததைல் மிக நன்று. அவை 
அதிகம் ஆகும் தைருைாயில் உ்டல் நலக 
குவறபாடுகள் ஒவதைான்றாக ததைா்டஙகும். 
முதைலில் ையிறறுப்மபாககு பின் உறபததி 
திறன் குவறதைல் என பல இ்டர்பாடுகவள 
சநதிகக மநரிடும்.

8. உப்பு நீர் மூலம் ஏறபடும் நச்சுததைன்வம 
க ா ல் ந வ ்ட களின்  எ ல க ட்மர ா வ ல ட் 
சமநிவலவய சீர்குவலககிறது. மமலும் 
தைணணீரில் பாகடீரியா நச்சு அதிகம் இருப்பின் 
கன்று இைப்பு (abortion), தீைன உட்தகாள்ளல் 
குவறதைல்,  ையிறறுப்மபாககு மறறும் மைறு 
ஏமதைனும் தகாடிய ததைாறறு மநாய ஏறபடும் 

சூைவல ஏறபடுததுகிறது.

9. வீட்டு சமயவறயில் கிவ்டககும் 
கழிவு நீவர கால்நவ்டகளுககு தகாடுப்பது 
நல்லதைல்ல. இவை உ்டனடியாக பிரச்சவன 
ஏறபடுததைாவிட்்டாலும் ததைா்டர்நது தைரப்படும் 
தபாழுது கால்நவ்டகளின் உ்டல்நலன் 
பாதிககும்.

10. கால்நவ்டகளுககு தகாடுககப்படும் 
தீைனப் பயிர்களுககு மகாழிப் பணவணக 
கழிவுகவள பயன்படுததைக கூ்டாது. அவை 
தீைனப் பயிர்களில் வநட்வரட் நச்சு அதிக 
அளவிவன எட்்ட காரணமாகிவிடும்.

ைல்்வறு கால்்நனைகளின் நீர் நுகர்வு- 
மிதவவபை காலநினலயில்

(வயது வநத இனஙகள் - Adult breeds)

ககால்்நடடகள் லிடடர /தினம்

காவள மாடுகள் 25-65

கறவை மாடுகள் 30-110

தசம்மறி மறறும் 
தைள்ளாடுகள்

4-15

குதிவரகள் 30-45
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சூ ரியகாநதி மததிய அதமரிகக 
நாடுகவளத தைாயகமாகக தகாண்டது. இது 
கி.மு.2600 ஆணடுகளுககு முன்பிருநமதை 
இஙகுப் பயிர் தசயயப்படும் ஒரு ஆணடுத 
தைாைரமாகும். இதில் பூ என அவைககப்படுைது 
உணவமயில் தபரும் எணணிகவகயில் 
சிறுபூககள் ஒன்றாககப்பட்்ட தகாததைாகும். 
விவதைகளிலிருநது பிரிதததைடுககப்படும் 
சூரியகாநதி எணதணய சவமயல் மறறும் 
பமயா-டீசல் தையாரிப்புககுப் பயன்படுததைப் 
படுகிறது. சூரியகாநதியில் மணவ்ட அழுகல் 
மநாயும் அதைன் மமலாணவம முவறகள் 
பறறியும் காணமபாம். 

ம்நாய் மேலாணடே

ந்நகாய்கககாரணி
இநமநாய வரமசாபஸ் ஸ்ம்டாமலானிபர் 

என்ற ஒரு ைவகப் பூஞவசயால் ஏறபடுகிறது. 
இது ஒரு பகுதி ஒட்டுணணி. இதைன் பூசண 
இவைகள் இளம் பழுப்பு நிறததில் குறுககுச் 
சுைர்கள் இல்லாமல் காணப்படும். இவை 
திசுககளின் உள்மளயும், தைாககப்பட்்ட பகுதியின் 
மமறபரப்பிலும் ப்டர்நது தமல்லியப் பஞசு 
இவைகள் மபால் ைளர்நதிருககும்.

ந்நகாயின் அறிகுறிகள் 
இநமநாய பூககள் மதைான்றும் மணவ்டப் 

பகுதிவயத தைாககும். மணவ்டப் பகுதியின் 
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அடிப்பரப்பில் நீர்ககசிவு்டன் கூடிய, கரும் 
பழுப்பு நிறததில் அழுகியப் பவ்டகள் 
மதைான்றும். கரும் பழுப்பு அழுகியப் பவ்டக கீழ் 
மநாககிப் பரவி, தைணடுப் பாகததிலும், சுமார் 
10 – 15 தச.மீ, ைவரயில் பரவும். மணவ்டயின் 
அழுகியப் பகுதி, தமன்வமயாகவும் , 
கூழ் மபாலவும் ததைன்படும். பல்மைறு 
இறநதைத திசுைாழ் உயிரிப் புழுககள், இநதை 
அழுகியப் பாகததினுள் காணப்படும். மநாயக 
காரணியானது மணவ்டப் பகுதியிலுள்ளத 
திசுககவள அழிததைப் பின்னர், பூககளிலிருநது 
மதைான்றும் விவதைகவளயும் தைாககி அழிதது 
விடுகிறது. மநாயின் தீவிரம் அதிகமாகக 
காணப்படும் மபாது விவதைகள் எல்லாமம 
அழிககப்பட்டு கரிய நிறமாக மாறிவிடும். 
மநாயத தைாககுதைலினால் விவதைகள் எல்லாமம 
அழிககப்படும் மபாது மகசூல் இைப்பு 100 
சதைதவதையும் எட்டி விடுகிறது.

ந்நகாய்ப ்பரவும் விதமும் ்பரவுவதற்கு ஏற்்ற 
ககாலநிடலகளும்

இநமநாய தபரும்பாலும் காறறின் 
மூலம் பரவுகிறது. பூச்சிகள் மறறும் சில 
புழுககள் ஏறபடுததும் சிறுக காயஙகள் 

அல்லது சிராயப்புகள் ைழியாக மாததிரமம 
மநாயககாரணி, மணவ்டப் பகுதிககுள் தசன்று 
மநாவயத மதைாறறுவிகக முடியும்.

மிதைமான தைப்பநிவல, அதிக ஈரப்பதைம், 
பூககும் தைருணததில் விட்டு விட்டு 
மவைததூறல் மபான்ற கால நிவலகள், மநாய 
அதிகளவில் பரவுைதைறகு ஏறறது. 

ந்நகாய்ககடடு்ப்பகாடு 
உழவியல் முட்றகள்: 
ம ந ா ய த  தை ா க கிய  மணவ்டகவள 

உ்டனுககு்டன் அப்புறப்படுததி அழிதது 
வி்ட மைணடும். 

மருநது சிகிச்டசை:
மான்மகாதசப் பூசணக தகால்லி மருநது 2 

கிராம் – ஐ, ஒரு லிட்்டர் தைணணீரில் கலநதுத 
ததைளிககலாம்.

ஏககருககு 300 மில்லி தபன்தையான் பூச்சிக 
தகால்லி மருநது்டன் 1200 கிராம் நவனயும் 
கநதைகம் பூசணக தகால்லி மருநவதையும், 300 
லிட்்டர் தைணணீரில் கலநது மணவ்டப் பாகம் 
நன்கு நவனயுமாறு ததைளிகக மைணடும். 

கட்டுரையாளர்கள்:

கு.விக்னேஷ்,
முதனவர் ்பட்ைப் ்படிப்பு மாணவர் -  
ைாவர ப்நாயியல துதை, அண்ணாமதலப் 
்பல்கதலக்்கழ்கம், அண்ணாமதல ்ந்கர் – 
608002. சைாைர்பு எண்: 8248833079 
மினனஞெல: lakshmikumar5472@gmail.com

இரா.அருண்குமார்
உைவிப் ப்பராசிரியர் – பவளாண் விரிவாக்்கத் துதை,
SRS பவளாண்தம மற்றும் சைாழிலநுட்்பக் ்கலலூரி,
பவைெந்தூர், திண்டுக்்கல. 
சைாைர்பு எண்: 7305281991
மினனஞெல: arunkumarr698@gmail.com

மண்டட்ப ்பகுதி அழுகி விடதகள் கருகிய நிடலயில் ததன்்படல் 
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இநதியாவில் விைசாயம் புதியதைாக 
தைற சமயம்  ஆரம்பிககப்ப்டவில்வல 
அது புதிய கறகால காலமான 7500 
- 6500 கி.மு முன்மப தசயயப்பட்டு 
ைருகிறது. அககாலததில் மனிதைன், காட்டுப் 
பைஙகவளயும் மைர்கவளயும் மைட்வ்டயாடி 
உணைாக உணடு ைநதைதிலிருநது நிலதவதை 
உழுது பயிர் தசயய பைக ஆரம்பிததைான். 
தபரிய ஞானிகளின் முயறசியினாலும், 
கறறலினாலும், விைசாயம் பயனவ்டநதைது. 
அைர்களின் முயறசியால் தபறற முவறகவள, 
அடுததை தைவலமுவறயினரால் பின்பறறப்பட்டு 
ைநதைன. 

பாரம்பரிய நைளாண ததாழில்நுட்பத்தின் (ITK) மூலம்
தககாளி மற்றும் கத்தரியில் 
விவளச்சவல அதிகரிகக ைழிமுவறகள்

த�ாழில்நுட்பம்

அறிவியல் மறறும் பைஙகாலததிலிருநது 
பின்பறறப்படும் தசயல்கவள ஒருஙகிவணதது 
அவதை ததைாழில்நுட்பஙகளாக உருைாககி, 
கி ர ா ம ப் பு ற  த பருஙகுடி  ம க களின் 
அடிப்பவ்டதமதைவை, கஷ்டஙகவள நன்கு 
கவளய அஙகு கிவ்டககும் தபாருட்கவள 
வைதமதை, ஏறறுகதகாள்ள கூடிய, பணம் அதிகம் 
தசலவில்லாதை, பயனளிககககூடிய முவறயில் 
தசயயபடும் விைசாயமம பாரம்பரிய மைளாண 
ததைாழில்நுட்பமாகும். நமது பாரம்பரிய 
விைசாய முவறகவளப் புரிநதுதகாள்ள 
(ITK)- பாரம்பரிய ததைாழில்நுட்பததின் சில 
உதைாரணஙகவளப் பார்ககலாம்.
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1. த்கககாளி:
பூ உதிரவடத்க கடடு்ப்படுததுதல் :
 மசாறறுக கறறாவை, துளசி மறறும் 

ஆடு திணணாப் பாவல தசடிகளின் சாறவற 
தையார் தசயது, தைககாளி தசடி மீது ததைளிததைால் 
எல்லாவிதைமான பூச்சி மறறும் மநாயகவள 
கட்டுப்படுததுைது்டன், பூ உதிர்தைவலயும் 
குவறககலாம்.

 மைப்ப எணதணய ததைளிககலாம். 

பூஞடசை ந்நகாயகடள்க கடடு்ப்படுததுதல்:
 20 மிலி காகிதைப் பூ இவலச் சாறறில் 

ஒரு லிட்்டர் நீர் கலநது தைககாளி விவதைகவள 
6 மணி மநரம் ஊறவைதது விவதைததைால் 
நாறறஙகாலில் நாறறு அழுகல் மநாய ைராது.

 25-30 நாட்கள் ஆன நாறறுககவள 
ந்டகக மைணடும்

 கறறாவை, துளசி மறறும் ஆடு 

திணணாப் பாவல ஆகியைறவற கஷாயமாக 
தையாரிதது ததைளிகக மைணடும்.

பூச்சிடய்க கடடு்ப்படுததுதல் :
 தசணடுமல்லி தசடிவய தைககாளி 

மதைாட்்டததைவதைச் சுறறி நட்்டால் நூறபுழு 
தைாககுதைல் கட்டுப்படும்.

 காய துவளப்பாவன தைடுகக, பூணடு 
அல்லது தைஙகாய தசடிவய ைரப்பு பயிராக 
ந்டவு தசயய மைணடும்.

 அவனதது விதை பூச்சிகவளயும் 
கட்டுப்படுததைப்பட்்ட ஒன்றவர கிமலா 
சாம்பவல சாணியு்டன் கலநது ததைளிததைல் 
மைணடும்.

 தபன்மசாயின் தகாணடு பூககும் 
மபாது காவல, மாவல மைவளகளில் புவக 
மூட்டினால் காய துவளப்பான் மறறும் 
அசுவினி தைாககுதைவலக கட்டுப்படுததைலாம்.
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 மைப்பம் புணணாககு உ்டன் ஆட்டுப் 
புழுகவகவய கலநது ையலில் இட்்டால் 
இவலப்மபன் தைாககம் கட்டுப்படும்.

 காவல மைவளயில் சாம்பவலத 
தைககாளிச் தசடிககுத தூவினால் இவலப்மபன் 
மறறும் அசுவினி தைாககுதைல் கட்டுப்படும்.

 ச ர்மைாதையா மச ாப் கவரசவல 
இவலகளின் மீது ததைளிததைால், மாவுப் 
பூச்சியின் முட்வ்ட மீது படிநது இறநது விடும்.

2. கததரி்கககாய
 கததைரிப்பை அழுகவலத தைடுகக, 8 

மசாறறுக கறறாவை இவலவய நசுககி 1 
லிட்்டர் தைணணீரில் ததைளிககமைணடும்.

 காய துவளப்பாவன கட்டுப்படுததை, 
கனகாம்பரம் தசடிவய ைரம்பு தசடியாக 
பயிரி்டமைணடும்.

 மகாழி எருவை கததைரி ையலில் 
இட்்டால், அதிக மகசூல் கிவ்டககும்.

 40 கிமலா மைப்பஙதகாட்வ்டவய 
தூளாககி, ந்டவு தசயதை 35 நாள் கழிதது 
இட்்டால் நல்ல மகசூல் கிவ்டககும்.

 கததைரி மதைாட்்டததில் ஆமணககு 
தசடிவய ைரப்பு பயிராக நட்்டால் அதுமை 
பூச்சிகவளக கைரும் தசடியாக இருநது, 

பூச்சிததைாககுதைவல தைடுககும்.

 க த தை ரி யு்டன்  தைஙக ா ய தவதை 
ஊடுபயிராக மபாட்்டால், அமநக பூச்சிகவள 
(காய துவளப்பான் உட்ப்ட) கட்டுப்படுததைலாம்.

 இவலப்மபவன கட்டுப்படுததை, 
மைப்பம் புணணாககு மறறும் மசாறறுக 
கறறாவை இரணவ்டயும் நன்கு இடிததுத 
தூளாககி அவதை 10 நாட்கள் தைணணீரில் ஊற 
வைதது, ததைளிததைால் மபாதும்.

 சாம்பவலயும், மஞசள் தூவளயும் சம 
அளவில் கலநது, அவதை தசடிகளின் மீது 
தூவினால் அசுவினி ததைால்வலக கட்்டப்படும்.

 சுணணாம்புத தூவளத தூவினால், 
மாவுப்பூச்சி தைாககுதைவலத தைடுககலாம்.

 அவனதது விதை சாறு உறிஞசும் 
பூச்சிகவளயும் கட்டுப்படுததை, மகாமியம், 
மைப்ப எணதணய மறறும் புவகயிவல ைடிநீர் 
கலநது ததைளிககமைணடும்.

 மைப்பம் புணணாககு கவரசவல 
ததைளிததைால், தசஞசிலநதி மறறும் புள்ளி 
ைணடு தைாககுதைவலக கட்டுப்படுததைலாம்.

எனமை பரம்பரிய ததைாழில்நுட்பததின் 
(ITK) நவ்டமுவறவய ஊககுவிகக இன்வறய 
விைசாயிகள் மததியில் விழிப்புணர்வை 
ஏறபடுததுைது அைசியம்.

கட்டுரையாளர்கள்:

திருமதி. செ.ஹரிணி,
உைவிப் ப்பராசிரியர் (பைாட்ைக்்கதல),
ஆர்.வி.எஸ். பவளாண்தம ்கலலூரி, 
ைஞொவூர்.
மினனஞெல: hariniselvaraj050894@gmail.com 

கு.திரு்வஙகடம்  
உைவிப் ப்பராசிரியர் (பூச்சியியல துதை),
ஆர்.வி.எஸ். பவளாண்தம ்கலலூரி, 
ைஞொவூர்.
மினனஞெல: thiru.thanks5@gmail.com 
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முன்னுடர 
்காலியஸ் ஃமபார்ஷமகாலின் 

ஒரு மருததுை மூலிவக தசடியாகும். சீன 
உருவளககிைஙகு ஃப்ரா ஃபரா உருவளக 
கிைஙகு மறறும் ஹாசா உருவளககிைஙகு 
என்று அவைககப்படுகிறது. இச்தசடியானது 
2  அடி ைவர  உயரம ா கவும் புதை ா் 
மபான்றும் ைளரும் தைன்வம தகாண்டது. 
இச்தசடியில் உள்ள மூலப்தபாருட்கள் 
ஃமபார்ஷமகாலிவன தசடியிலிருநது 
பிரிதததைடுகக சூப்பா் கிரிப்டிகல் சால்ைன்ட் 
என்ற முவற பயன்படுததைப்படுகிறது. 
உறபததி தசயயப்பட்்ட மருநதுகள் 
�ப்பான், த�ா்மனி, அதமரிககா மறறம் 
ரஷயா ஆகிய நாடுகளுககு ஏறறுமதி 

நகாலியஸ் கிழஙகு 
்சாகுபடி முவறகள் 

சாகு்படி

தசயயப்படுகிறது. அதிக அளவில் உலா்நதை 
மைா்கள் சநவதைப்படுததைப்படுகின்றன. 
தைமிைகததில் மசலம் மாைட்்டததில் அதிகளவில் 
பயிரி்டப்படுகிறது. இவதை இஙகுள்ள 
விைசாயிகள் மருநது கிைஙகு அல்லது 
கூர்ககன் கிைஙகு என்றும் அவைககின்றனர்.

மண் மற்்றம் ககாலநிடல
சிைப்பு மணல் மண மறறும களிமண 

ஆகியவை இச்தசடி ைளா்ைதைறகு ஏறறதைாகும். 
மணணின் கார அமிலததைன்வம 5-7 ைவர 
இருகக மைணடும். ஈரப்பதைமான காலநிவல 
50-60% ஈரப்பதைம், 27-30 டிகிரி தசல்சியஸ் 
தைப்பநிவல, 100-160 தச.மீ. மவை. 
குவறநதை ஈரப்பதைம் மறறும் தைப்பமான 
பகுதிகளில் பாசனப் பயிராக ைளா்ககலாம்.
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விடத்பபு ககாலம்
�ூவல முதைல் மார்ச் ைவர விவதைகவள 

விவதைகக ஏறற காலமாகும். ஒரு ஏககருககு 
22-25 ஆயிரம் புதிய தைட்்டல்கள் (cuttings) 
பயிரி்டத மதைவைப்படும் (250-350g).

்பயிர ககாலம்
6-7 மாதைம் ைவர ைளரக கூடியது.

இரகஙகள்
மகா 8 ரகமானது 0.5 % ஃமபார்ஷமகாலின் 

மறறும் அதிக கிைஙகு விவளச்சவலக 

தகாணடுள்ளது.

்நடவு முட்ற
நிலததிவன நன்று உைவு தசயதை பின்னா் 

அதில் படுகவககள் அவமதது அதைன் மமல் 
தைட்்டல்கவள ந்டவு தசயய மைணடும்.

இடடதவளி
45 x 45 தச.மீ.

உரம் இடுதல்
மககிய ததைாழு உரம் 5 - 6 ்டன், 20 

கிமலா யூரியா, 25 கிமலா பாஸ்பரஸ், 20 
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கிமலா தபாட்்டாஸ் ஆகியைறவற அடி உரமாக 
இ்டமைணடும். பின்பு 20 கிமலா யூரியாவை 
30 நாட்களுககுப் பிறகு மமலுரமாக இ்ட 
மைணடும்.

நீகா் ்பகாசைனம்
ந்டவு தசயதை முதைல் 3 நாட்களுககுள் 

முதைல் நீா் ப ா சனமாகவும் இரண்டாம் 
மறறும் மூன்றாைது நீா்பாசனம் 3 நாட்கள் 
இவ்டதைளியிலும் வி்ட மைணடும்.

கடளதயடுததல்
25-30 நாட்களுககு இவ்டதைளியில் 2 

மாதைஙகள் ைவர கவளதயடுகக மைணடும்.

அறுவடட மற்றும் மகசூல்
150-160 நாட்களுககுப் பிறகு கிைஙகுகவள 

அறுைவ்ட தசயது நன்றாக சுததைம் தசயது 
துணடுகளாக நறுககி அதைவன 12 % ஈரப்பதைம் 
குவறயும் ைவர நிைலில் காய வைகக மைணடும்.

இதில் உலா்நதை கிைஙகுகளில் மகசூல் 
காரிப் பருைததில் ஒரு ஏககருககு 500-600 
கிமலா ைவரயும், ரபி பருைததில் 400 கிமலா 
ைவரயும் மகசூல் கிவ்டககும்.

பூச்சி மற்றும் ந்நகாய நமலகாண்டம
நவரில் நுகாற்புழு – தமநலகாயநடகாஜின் 
மட்றநிடல 

நுாறபுழு பாதிததை தசடிகளில் மைா்கள் 

பாதிப்பு ஏறபட்டு, அதைன் விவளைாக 
இவலகளில் மஞசள் நிறததிலும், தைணடு 
பழுப்பு நிறததில் மாறியும் காணப்படும். 
இதைனால் மைா் கள் அதிக அளவில் 
பாதிப்புககுள்ளாைதைன் காரணமாக கிைஙகு 
உருைாககம் 65 % குவறகிறது.

கடடு்ப்பகாடு
சாமநதி, மசாளம் மறறும் மககாச்மசாளம் 

ஆகியைறறிவன பயிர் தசயைதைறகு முன்பு 
பயிர் சுைறசி முவறயில் பயிரி்டவும். அதைனு்டன் 
ந்டவு தசயைதைறகு முன் 200 கிமலா / 
ஏககருககு மைப்பம் புணணாகவக இ்ட 

முதனவர். சி. வெயலட்சுமி மற்றும் திருமதி. இரா. ் மாஹைபரியா 
உைவி ப்பராசிரியர்்கள், பே. எஸ். எ. பவளாண்தம மற்றும் சைாழிலநுட்்ப ்கலலூரி, 

ஆவட்டி, ்கைலூர் - 606108.
மினனஞெல: jayalaksmi09813@gmail.com

கட்டுரையாளர்கள்:

மைணடும். மைரிவனச் சுறறி ஈரப்பதைம் 
அதிகமாக இருப்பின் அஙக கார்மபாஃபுரான் 
துகள்கவள 8 கிமலா இ்ட மைணடும்.

பிநசைரியம் வகாடல் ந்நகாய
ந்டவு தசயைதைறகு முன் கிைஙகு 

துணடுகவள விவதை மநா்ததி தசயது அதைன் 
பின் ந்டை தசயதைால் இப்பாதிப்பிவன 
தைவிர்ககலாம்.

கிைஙகு துணடுகவள கார்தபன்்டாசிம் 
0.1% விவதை மநா்ததி தசயது ந்டவு தசயய 
மைணடும். ந்டவு தசயதை பிறகு 5 கிமலா 
டிவரகமகாத்டா்மா விரிடி கிைஙகு ைளரும் 
மபாது 250 கிமலா உரமும் இ்ட மைணடும்.
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1.  சூரியககாநதியில் மண்டட அழுகல் ந்நகாடய உண்டகா்ககும் ககாரணி எது?

2.  ITK என்்பதன் விரிவகா்ககம் என்ன?

3.  திரி்பலகா வயிற்று்பபுண்டணை ஆற்றும், அல்சைடர கடடு்ப்படுததும்.  (சைரி/தவறு)

4.  எஸ்.வி.பி.ஆர ்பருததி ரகம் எநத வருடம் தவளியிட்ப்படடது?

5.  முருஙடக ்நடவு தசையத எததடன ்நகாளில் நுனி கிள்ளிவிட நவண்டும்?

6.  Sun Conure என்று அடழ்கக்ப்படும் ்ப்றடவ எது?

7.  TDS என்்றகால் என்ன?

8.  நககாலியஸ் ்பயிர எததடன மகாதததில் அறுவடட்ககு வரும்?

9.  “சூ்ப்பர ஃபுட முருஙடக” கடடுடரயின் ஆசிரியர யகார?

10. நககாலியஸ் தகாவரததின் அறிவியல் த்பயர என்ன?

அக்ரிசக்தி பரிசுப்்பாட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அ்கரிசை்கதியின் ்பரிசு்ப ந்பகாடடியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர்

்நவீன்குமகார, ்நா்கம்்பட்டி, கிருஷணகிரி
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நிகழும் தகாமரானா காலததில், தைன்வன 
ஆமராககியமாக வைததிருகக மநாய 
எதிர்ப்பு சகதிவய அதிகரிககும் உணைான 
வைட்்டமின்கள் மறறும் தைாதுககள் நிவறநதை 
சூப்பர் ஃபுட் முருஙவகவய உட்தகாள்ைதில் 
அதிக ஆர்ைம் காணபிககப்படுகிறது. 
இநதியாவை தைாயகமாகக தகாணடு, 
இநதியர்களின் சவமயல் அவறயின் 
பிரதைான மூலப் தபாருளான முருஙவகயின் 
முககியததுைம் மறறும் பயிரிடும் முவற 
பறறி காணமபாம். 

பல்மைறு சுறறுச்சூைல் நிவலகளிலும் 
அவனதது ைவக மணணிலும் ைளரும் 
முருஙவக காயகளுககாகமை அதிக அளவில் 
சாகுபடிச் தசயயப்படுகிறது. ஆனால், 
காய தைவிர பூ, இவல மறறும் பட்வ்ட 

சூபபர ஃபுட் 
முருஙவக

உணவு

என அவனததிலும் மருததுை குணம் 
நிவறநதுள்ளது. முருஙவக இவலகவள ரசம், 
தபாரியல், சூப் என பலைவகயில் சவமதது 
உணவுகளாக உணணலாம்.

இவலகளில் வைட்்டமின் சி, இரும்பு, 
தமகனீசியம், அமிமனா அமிலஙகள், புரதைஙகள் 
மறறும் பல ஊட்்டச்சததுககள் நிவறநதுள்ளன. 
இவலகளில் பாலிஃபீனால்கள் மபான்ற 
உயிர்மைதியியல் மசர்மஙகள் நிரம்பியுள்ளன, 
இவை புறறுமநாய மறறும் இதைய மநாயகவளத 
தைடுப்பதிலும், இரததை அழுததைதவதைக 
குவறப்பதிலும் பஙகு ைகிககின்றன.

முருஙவக இவலயில் ைாவை பைதவதை வி்ட 
அதிக தபாட்்டாசியமும், ஆரஞசு பைதவதை 
வி்ட அதிகமாக வைட்்டமின் சி மறறும் பாவல 
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வி்ட அதிக கால்சியம் நிவறநதுள்ளதைாக 
ஆயவுகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

 

இயற்டக முட்றயில் முருஙடக கீடர 
்பயிரிடும் முட்ற 
விடதத நதரவு

முருஙவக கீவர சாகுபடிககு பல்லாணடு 
முருஙவகவய வி்ட தசடி முருஙவகமய 
உகநதைது. தைரமான தசடி முருஙவக விவதைகள் 
ஏககருககு 3 கிமலா வீதைம் மதைர்வு தசயது 

சாணததில் குவறநதைது நான்கு மணிமநர 
விவதை மநர்ததியு்டன் தையார் நிவலயில் உள்ள 
நிலததில் நான்கு அடிககு ஒரு அடி என்ற 
இவ்டதைளியில்  விவதைவய ந்ட  மைணடும். 
விவதைவய ந்டவு தசயதை  7 முதைல் 15 
நாட்களில் முவளதது விடும். 

நீர நமலகாண்டம 
மணணின் தைன்வமககு ஏறப நீர் பாசனம் 

தசயைது நன்று. தபாதுைாக ைாரம் ஒரு முவற 
தைணணீர் பாயச்சலாம். தசாட்டு நீர் பாசனம் 
அவமப்பது மிக நன்று.
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கட்டுரையாளர்கள்:
இரா. வெயசஙகரமூர்த்தி மற்றும் இரா.வவஙக்ைஷ்.

பவளாண் ஆபலாெ்கர்்கள்.
சைாைர்புக்கு - 8940475344  மினனஞெல: agrijay102@gmail.com

கடள நமலகாண்டம 
 உயரமான கவளச் தசடிகவள ஆட்கவளக 

தகாணடு மைரு்டன் பிடுஙகுைதும், பைர் 
வீ்டர் இயநதிரம் தகாணடு மணவணக கிளறி 
விட்டு கவளச் தசடிகவள அப்புறப்படுததைலாம். 

இடுத்பகாருள் நமலகாண்டம 
ைரு்டததிறகு இரு முவற சாண எரு 

இ்டமைணடும். அறுைவ்டககு இவ்டப்பட்்ட 
காலமான 50 நாட்களுககுள் ஒவதைாரு 
பதது நாட்களுககு ஒரு முவற �ுைாமிர்தைம்  
ஏககருககு 200 லிட்்டர், ஹூமிக அமிலம் 
ஏககருககு அவர கிமலா மறறும்  ஏககருககு ஒரு 
லிட்்டர் மீன் அமிலம் மபான்றைறவற மாறறி 
மாறறி தைவரைழி மதைவையான தைணணீரு்டன் 
கலநது தைருைது நல்லது. மமலும், பஞசகவயம் 
30 சதைம் இவலைழித ததைளிப்பு நல்ல இலாபம் 
தைரும்.

்பயிர்ப ்பகாதுககா்பபு
தபாதுைாக முருஙவகயில் இவலகவள 

உணணும் புழுககள் மறறும் ைணடுகள் 
காணப்படும். இைறறுககு இஞசி, பூணடு 
மறறும் மிளகாய(3G) கவரசல் மறறும் 
மைப்பஙதகாட்வ்டக கவரசல் 5 சதைம்  
மபான்றைறவற பயன்படுததி பயன்தபறலாம். 
இவல அறுைவ்ட தசயதைப்பின் பஞசகாவியம் 
30 சதைம் ததைளிப்பது பயிர்களுககு மதைவையான 
நுணணு்டஙகவள தைநது பூச்சி மறறும் 
மநாயகவள கட்டுப்படுததை உதைவும்.

மகசூல் 
முருஙவக ந்டவு தசயதை 60 ஆம் நாளில் 

நுனி கிள்ளி 120 ைது நாளில் முதைல் கீவர 
அறுைவ்டயும் பின்பு 50 நாட்களுககு ஒரு 
முவற  அறுைவ்ட தசயயலாம். ஏககருககு 
ஆணடுககு 25 முதைல் 30 ்டன் கீவர மகசூல் 
கிவ்டககும். சநவதையில் இயறவக முருஙவக 
தூள் தையாரிகக ஒரு ்டன் முருஙவக கீவர 
இவல  6000 முதைல் 6500 ைவர விவலப் 
மபாகும்.
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சவள்டளத தஙகம் என்று அடழ்கக்ப்படும் ்பருததிடய நககாடட இ்றடவ 
அதகாவது மகாசி ்படடததில்   சைகாகு்படி தசையயும் விவசைகாய த்பரும்ககள்  எஸ். 
வி. பி.ஆர. 6 என்்ற நீண்ட இடழ ்பருததி இரகததிடன ்பயிரிடடு அதிக 
மகசூல் த்ப்ற அரு்பபு்கநககாடடட நவளகாண்டம அறிவியல் நிடலய உதவி்ப 
ந்பரகாசிரியர முடனவர ஞகானநசைகரன் மற்றும் திடட ஒருஙகிடணை்ப்பகாளர 
நககா. ஸ்ரீனிவகாசைன் அவரகள் நகடடு்க தககாள்கின்்றனர. இநத ரகமகானது 
ஸ்ரீவில்லிபுததூரில் உள்ள ்பருததி ஆரகாயச்சி நிடலயததகால் 2017 வது 
வருடம் தவளியிட்ப்படடது. இநத ்பருததி ரகமகானது ததது்பபூச்சி்ககு 
மிதமகான எதிர்பபுத தன்டமடய்க தககாண்டுள்ளது. நமலும் நககாடடயில் அதிக 
தவ்ப்பதடதத தகாஙகி சைரகாசைரியகாக ஒரு ஏ்ககரு்ககு 8-10 குவின்டகால்கள் வடர 
்பருததி மகசூல் தரவல்லது. எனநவ விவசைகாய்ப த்பரும்ககள் இநத ரகதடத 
வகாஙகி்ப ்பயிரிடடு ்பயனடடயுமகாறு நகடடு்கதககாள்கின்ந்றகாம். 

நமலும் தகவல்களு்ககு  மகா.ஞகானநசைகரன், உதவி்பந்பரகாசிரியர 
அவரகடள 9865411621 என்்ற எண்ணில் ததகாடரபு தககாண்டு 

ஆநலகாசைடன த்பற்று்க தககாள்ளலகாம்.

நகாவடையில் அதிக மகசூல் 
தரும் பருத்தி
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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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ஒருபுறம் உணவுகள் ஏராளமாக வீண 
ஆகிகதகாணடு இருககின்றன. சீனாவில் 
மட்டும் ஆணடுககு 2 மகாடி ்டன் சவமததை 
உணவுப்தபாருட்கள் உணைகஙகளில் 
வீணாகின்றன. மறுபுறம் அமதை உணவை 
சவமகக ஏராளமான மகாழிகள், மீன்கவள 
எல்லாம் ைளர்ககமைணடி உள்ளது. தீைன 
விவலயும் கூடி ைருகிறது. 

இப்படி மூன்று பிரச் சவனகள் . . . 
மூன்வறயும் இவணககமுடியுமா?

தகன்யாவில் இப்படி ஒரு முயறசி 
ததைா்டஙகியது. அஙமக இன்தசகடிப்மரா 
எனும் கம்பனி உள்ளது. தகன்யாவில் இருநது 
ஏராளமாக அைகாம்டா, அன்னாசி மபான்ற 
பைஙகள் தைளிநாடுகளுககு ஏறறுமதி 

உணவும் தீைனமும்

புதுடே
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ஆகின்றன. வநமராபியின் சநவதைகளில் ரி�கட் 
தசயயபடும் பைஙகள், காயகறிகள், காயகறி 
மறறும் பைககழிவுகவள இநநிறுைனததினர் 
மசகரிததைனர். ஒரு நாவளககு 30 ்டன் கழிவுகள் 
மசர்நதைன.

அதைன்பின் அைறவற ததைாட்டிகளில் 
இட்டு அைறறில் பிளாக மசால்�ர் ஈ (Black 
soldier fly) எனும் பூச்சிகவள ைளர்ததைனர். 
இநதை பூச்சிகள் புழுைாக இருகவகயில் நாள் 
ஒன்றுககு தைம் எவ்டவய வி்ட மும்ம்டஙகு 
அதிகமான உணவை சாப்பிடும். இப்படி 
ஏராளமான உணவை உணடு நன்றாக 
தகாழுககும். 43% புரதைம், கால்சியம் நிரம்பிய 
நல்ல உணவு. இதில் மறற பூச்சிகவள 
மபால் வியாதிகள் பரவுைதில்வல. மிகவும் 
பாதுகாப்பானது

14ம் நாள் இவதை எடுதது மகாழிததீைனமாக, 
மீனுககான உணைாக விறறுவிடுைார்கள். 
இதைன் கழிவுகளும் நல்ல இயறவக 
உரமாகும்.  இது சாப்பி்டாதை இயறவக 

தபாருமள இல்வல எனலாம். உணைகஙகளில் 
வீணாகும் உணவுகள், பைம், காயகறி, 
மதைால், பயன்ப்டாதை காயகறிக கழிவுகள் என 
அவனதது தபாருட்கவளயும் உணணும்.

மகாழிககு மசாயாமீவல உணைாக 
இறககுமதி தசயதுதகாணடிருநதை தகன்யாவில் 
இன்று 2000 கம்பனிகள் பிளாக மசால்�ர் 
ஈவய உறபததி தசயது மகாழித தீைனமாக 
விறறு ைருகின்றன. புரதைம் நிரம்பிய இவதை 
உணடு மகாழிகள் நல்ல ஆமராககியமாகவும், 
கால்சியம் சதது நிரம்பியவையாகவும் 
ஆகிைருகின்றன. இநதியாவிலும் இநதை 
பூச்சிகளின் லார்ைாககள், முட்வ்டகவள 
விறகும் கம்தபனிகள் உணடு.

உணவு க க ழிவு கவள  ம று சு ை ற சி 
தசயயவும், குவறநதை விவலயில் தீைனதவதை 
உருைாககவும், ைணிகமாகவும் தசயயலாம். 
2030ம் ஆணடு இது உலதகஙகும் 3400 
மகாடி ்டாலர் ைணிகமாக ஆகும் என 
கணிககப்படுகிறது.

கட்டுரையாளர்:
நியாணைர் வசல்வன்
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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முன்னுடர
இ யறவகயானது நமது உ்டலின் 

ஆமராககியததிவன பராமரிப்பதைறகாக 
மூலிவகத தைாைரஙகவளப் பவ்டததுள்ளது. 
கிராமஙகளில் இருககககூடிய பல்மைறு 
தசடிகளும், மரஙகளும் மருததுை குணம் 
ைாயநதைவை ஆகும். மநாயின்றி ைாழ்ைதைறகு 
மிகவும் பயன்ப்டவும், அைசர காலததில் 
ஏறபடும் மனஅழுததைம் மபாககவும், 
நீண்ட ஆயுளுககு நமது முன்மனார்கள் 
அன்றா்டம் பயன்படுததுைது மூலிவககமள. 
உ்டலில் பல்மைறு சததுககள் குவறைதைால் 
ஏறப்டககூடிய இரததை மசாவக, சர்ககவர 
மநாய, மதைால் மநாயகள், கு்டல் மநாயகள் 
மபான்றைறவற மூலிவககள் எளிதில் 
குணமாகககூடியவை. இன்வறய நாகரிக 

திரிபலா - ந�ாய் எதிரபபு மிகக 
பாரம்பரிய மூலிவக மருந்து

மூலிடக

காலகட்்டததில் எதைறதகடுததைாலும் ஆஙகில 
மருததுைதவதை நாடிச்தசல்ைவதை விடுதது, 
நம்வம சுறறியுள்ள மூலிவகச் தசடிககவள 
அன்றா்டம் பயள்படுததினாமல நாம் 
ஆமராககியமாக ைாைலாம்.

திரி்பலகா
திரிபலா - ஒரு பாரம்பரிய மூலிவக மருநது 

ஆகும். தநல்லிககாய, கடுககாய மறறும் 
தைான்றிககாய ஆகிய மூன்று மூலிவககள் 
மசர்நதை கூட்டுப் தபாருள். தநல்லிககாயிலுள்ள 
வைட்்டமின் சி, கடுககாயின் நுணணுயிரிகவள 
அழிககும் ஆறறல், தைான்றிககாயின் சளி 
மறறும் இருமல் குணமாககும் சகதி ஆகிய 
பல்மைறு பணபுகளும் மசர்நதைது திரிபலா 
சூரணம். இது அவனதது நாட்டுமருநதுக 
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கவ்டகளிலும் கிவ்டககும். 

திரி்பலகாவின் ்பயன்கள்
இரவில் திரிபலா தபாடிவய சாப்பிட்்டால் 

ஏர ாளம ான நன்வமகள் கிவ்டககும் . 
முதுவமவய தைாமதைப்படுததி, இளவமவயத 
தைககவைகக உதைவுகிறது. இதில் உள்ள ஆன்டி 
ஆகஸித்டன்ட்கள், உ்டலின் மநாய எதிர்ப்பு 
சகதிவய அதிகரிதது, இதைய மநாயகள் ைராமல் 
தைடுககிறது. மமலும் புறறுமநாய தசல்கவள 
எதிர்ததுப் மபாராடும் ஆறறவல தகாடுககிறது.

உணவுப் பாவதையிள்ள நச்சுப்தபாருட்கவள 
நீககி, கு்டல் இயககதவதை சீராககுகிறது. 
தசரிமானக மகாளாறுகவள திரிபலா 
சரி தசயகிறது. உ்டலில் மதைவையறற 
தகாழுப்பிவன நீககி, சிறநதை மலமிளககியாகவும் 
தசயல்படுகிறது. ையிறறில் உள்ள நா்டாப் 
புழுககவளயும், ைவளப் புழுககவளயும் 
(Ring worms) தைளிமயறறவும் உதைவுகிறது. 
மமலும் ையிறறில் பூச்சித ததைாறறுகவளயும் 
கட்டுப்படுதுகிறது. 

திரிபலா ையிறறுப்புணவண ஆறறும், 
அல்சவர கட்டுப்படுததும். இரததைதில் உள்ள 

சிகப்பு அணுககளின் எணணிகவகவய 
அதிகரிககிறது. இரததை மசாவகவய சரிதசயது, 
ரததை ஒட்்டதவதை சீராககும். கவணயததில் 
இன்சுலின் சுரப்பிவன அதிகரிககும், 
இதைனால் உ்டலில் குளுகமகாஸ் அளவை 
சமநிவலப்படுததை உதைவும். திரிபலாவில் உள்ள 
கசப்புச் சுவை (அல்கலாயடுகள்) இரததைதின் 
சர்ககவர அளவலை சரிதசயயும. உ்டலில் 
LDL என்னும் தகாழுப்பின் அளவை குவறதது 
உ்டல் எவ்டவய சீராககும். உ்டல் பருமவன 
இதைனால் கட்டுப்படுததும்.

இதில் உள்ள உயிர்மைதிச் மசர்மஙகளால் 
இ ர த தை தி லு ள் ள  ந ச் சு ப் தப ா ட் க ள் 
தைளிமயறறப்பட்டு மதைால் மநாயகள், ததைாறறு 
மநாயகள் ைராமல் சருமம் பாதுகாககும். 
திரிபலா மூச்சுக குைாயின்  அவ்டப்வப 
நீககி சீரான சுைாசதவதை ஏறபடுததும். சுைாசப் 
பாவதையிள் உள்ள சளிவய கவரதது வசனஸ் 
மநாவய சீராககும். உ்டலின் ைளர்சிவதை 
மாறறமம உ்டல் இயககததிறகு முககிய 
காரணமாகும். இதைவன சீராககும் தைன்வம 
திரிபலாவுககு உணடு. இதைனால் தைவலைலி 
குனமாகும், கண பார்வை பலப்படும்.
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மூலிடக மருநது தசையமுட்ற: 
கடுககாய ஒரு பஙகு, தநல்லிககாய 

நான்கு பஙகு, தைான்றிககய இரணடு பஙகு 
எடுததுகதகாள்ளவும்.  அைறவற நிைலில் நன்றாக 
உலர்ததி, பின்னர் அவரதது  தபாடியாககவும். 
ஒரு கணணாடி பாட்டிலில் அவ்டதது இரவு 
மநரததில் உணணலாம். மவைககாலததில் 
சுடுதைணணீரில் இநதை தபாடிவய காலநது 
சாப்பி்டவும். குளிர்காலஙகளில் தநயயு்டன் 
மசர்தது சாப்பி்டவும். மகாவ்டககாலததில் 
நீரு்டன் கலநது சாப்பி்ட மைணடும்.

முடிவுடர
நமது ஆமராககியமம நமது உ்டலின் 

பலம். உ்டல் என்னும் சுைர் இருநதைால் தைான் 

ஆமராககியம் என்னும் சிததிரம் ைவரயமுடியும். 
எனமை உ்டல் நலம் மபண பாரம்பரிய மூலிவக 
மருநதுகவள பயன்படுததி மநாயகவள 
விரட்டுமைாம். திரிபலா உ்டலில் ைளர்ச்சிவதை 
மாறறததைால் ஏறப்படும் மநாயகவள சீராககி, 
இரததைதவதை சுததிகரிககும் தசயமலாடு மநாய 
எதிர்ப்பு சகதிவய தகாடுககும். 

உ்டலுககு குளிர்ச்சியிவன தகாடுதது, 
இரததை ஓட்்டதவதை சீராககி, சததுககமளாடு 
உ ்ட லி ய க க த வதை  அ தி க ப் ப டு த தி , 
மநாதயதிர்ப்பு ஆறறலுள்ள மூலிவககவளப் 
பயன்படுததி இயறவகமயாடு இவணநது 
ை ா ை  ப ை கு ம ை ா ம் .  இ ய ற வக க கு 
திரும்புமைாம் .  மந ாயறற உலகதவதை 
உருைாககுமைாம்.

மூ.சித்ரா, அ.அனுராதா, அ.்வலாயுதம் 
பவளாண்தமக் ்கலலூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிதலயம், ைஞொவூர்

மினனஞெல: mchitrabiochem@gmail.com 
அழ்கந்திரன் 

ைனலஷமி சீனிவாென பவளாண் ்கலலூரி, ச்பரம்்பலூர்.

கட்டுரையாளர்கள்:
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அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவனர மற்றும் சி்ற்ப்பகாசிரியர

வசல்வமுரளி

வடிவடம்பபு
சக்தி டினசன்ஸ்

நிரவகாக ஆசிரியர
மு.வெயராஜ்

அக்ரிசக்தி இ�ழுக்கு விளம்்பரம் தகாடுக்க 99407 64680  
என்ற வாடஸ் அப் எணணிற்கு த�ாைர்பு தகாளளலாம்.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

தமிழக மிளகாய் 
விவசாயிகளுக்கு 
ஒரு எசசரிக்்க 

- புதிய வகை பூச்சி தாக்குதல்

ககா்ை இற்வப்  பருத்தி 
சாகுபடி – ஒரு கணகணாடைம்

மஞசள் பயிரும், 
பூஞசாண க�ாய்களும்

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

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

பதிப்பு-2 | இதழ் - 18 | 28-01-2022 | தத 2 | மாதம் இருமுதை மின் இதழ்

கைந்த மின்ைதழுக்காை 
வாசகர்களின் கருத்துக்கள்

அக்ரிசக்தி இதழில் வரும் கட்டுரைகள் 
பயனுள்்ளதாக இருக்கிறது. விவசாயிகளின் நேைடி 
அனுபவஙகர்ள இன்னும் நிரறய வவளியிட்்ால் 
விவசாயிகளுக்கு உதவிகைமாக இருக்கும் . 
தஙகளுர்ய இதழ் வமன்நமலும் சிறந்து வி்ளஙக 
என்னுர்ய வாழ்த்துகள்.

- ரா கமல்,,
வேலூர்.
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வசா.ஹரிஹரன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்படைப்்பாளர்:

è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 
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- ல.மீைா

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

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

்படைப்்பாளர்:
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அக்ரிெக்தி இைழ் 
உங்களுக்கு பவண்டுசமனைால 

9940764680 எனை எண்ணுக்கு 
 வாட்ஸ் அப்பில செய்தி / குறுஞசெய்தி 

அனுப்பினால சிைப்பிைழ்  
உங்கள் வாட்ஸ் அப்-க்கு அனுப்பிதவக்்கப்்படும்.

இதை கிளிக் செய்தும் எங்கள் வாட்ஸ்அப் 
எண்ணிற்கு அனுப்்பலாம்

https://wa.me/+919940764680

37பதிப்பு-2 | இதழ் - 17 | 14-01-2022 | தத 1

https://wa.me/+919940764680


அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
அக்ரிசக்தியின் க்டந்் மின்னி்ழ்கள �ல்பவறு ்ரப்�ட்்ட வாசகரகளி்டம் 

கசன்று பசரந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்ழ் துவஙகி 56 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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