
மிளகாயில் 
பாக்டீரியா 
இலைப்புள்ளி ந�ாயும் 
அதன் நேைாணலே 
முலைகளும்

உணநே ேருந்து - 
முருஙலக விருந்து

கணேலிக் கிழஙகின் 
உழவியல் ேழிமுலைகள் 
ேற்றும் பயி்ர் பாதுகாப்பு 
ந�றி முலைகள் 

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

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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கூகிள் இந்தியா அரசுடன் இணைந்து APPscale Academy 
துவக்கியுள்்ளது, சமூக மாற்றத்துக்கு உதவும் 100 சசயலிகண்ள 

கணடறிந்து அவரகளுக்கு மமலும் பயிறசி அளித்து உலக அ்ளவில் 
சகாணடு சசல்வதறகு வழிகாட்டுகி்றாரகள் 

கடந்த மூன்று மாதமாக நடந்த மதரவில் மநறறு முண்றபபடி 100 
சசயலிகள் மதரவு சசயயபபட்டன, அதில் நம்மமாட அக்ரிசக்தி 

சசயலியும் இடம் சபறறுள்்ளது.

த�ொடர்ந்து ஊக்கமளித்துவரும் அனைவருககும்  
எங்கள் மைமொர்ந்� நன்றி
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ஐமராபபாவில் இருந்து இந்தியாவுக்குக் 
சகாணடுவரபபட்ட  தாவரம்  புதினா. கீணர 
வணககளில் ஒன்்றான புதினா நல்ல நறுமைம் 
சகாணட ஒரு மருத்துவ மூலிணகயாகும். 
கருமவபபிணல மறறும் சகாத்தமல்லிணய 
மபாலமவ புதினாவும் ணசவ, அணசவ 
உைவுக்கு சுணவயூட்டுவதறகும் மறறும் 
மைமூட்டுவதறகும் பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

உலகச் சந்ணதயில் புதினா எணசையக்கு 
வரமவறபு இருபபதால் நல்ல விணல 
கிணடக்கும். சசரிமானக்குண்றவு, சதாணணடக் 
கரகரபபு ஆகியவறண்றப மபாக்கும் சி்றந்த 
மருந்தாகும். இணதத் சதாடரந்து சாபபிட்டு 
வந்தால் இரத்தம் சுத்தமாகும்;  உடல் 
புத்துைரணவப சபறும். உடல் நல மருந்துகள் 
மறறும் அழகுப சபாருள்கள் தயாரிபபில் 

புத்துணர்ச்சி நகாடுக்கும் 
புதினா சாகுபடி முலைகள்

புதினா எணசைய பயன்படுகி்றது.

புதினாவில் உள்ள ஊட்டச்்சத்துகள 
இரும்பு  ணவட்டமின் ஏ  

சபாட்டாசியம் ணவட்டமின் சி  

மாஙகனீசு பி காம்ப்ளக்ஸ்  

கமலாரி கால்சியம் 

புரதம்  

புதினா வருடம் முழுவதும் அறுவணட 
சசயயக்கூடிய பயிரகளில் ஒன்்றாகும். இதறகு 
காலநிணல எதுவும் கிணடயாது ஆனால் ஜூன் 
– ஜூணல மாதஙகளில் நடவு சசயய சி்றந்த 
பருவம் ஆகும்.

இரகஙகள:
ஜபபான் புதினா - எம்ஏஸ் 1, எம்ஏ 2, 

சாகுபடி
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ஹபிரட் 77, சிவாலிக் ஈசி – 41911, ஸ்பியர 
- எம்எஸ்எஸ்-1,5, பஞசாப ஸ்பியர மின்ட்-1, 
சபரமகா, சிரன் மி்ளகு, குக்ணரல்.

நிலம் தயாரித்தல்.
நிலத்ணத நன்கு பணபடுத்தி மக்கிய 

சதாழு உரம் இட மவணடும். பின்பு 
சாகுபடிக்கு ஏற்றவாறு பாத்திகள் அணமத்துக் 
சகாள்்ளமவணடும். பாத்தி கட்டி புதினா 
நாறண்ற நடவு சசயய மவணடும்.

இது சபாதுவாக பதியஙகள் மூலம் 
இனபசபருக்கம் சசயயக்கூடியது. சிறிது மவர 
இருந்தாலும் நன்கு தணழத்து வ்ளரும் தன்ணம 
உணடயது. தயார சசயதுள்்ள பாத்திகளில் 40 
x 40 சச.மீ இணடசவளியில் புதினாணவ நடவு 
சசயய மவணடும். 

உர நிர்ாகம்
ஏக்கருக்கு 12 கிமலா தணழச்சத்து, 24 கிமலா 

மணிச்சத்து, 4 கிமலா சாம்பல் சத்ணதத் தரும் 
உரஙகண்ள அடியுரமாக இட மவணடும். நடவு 
சசயத 60 மறறும் 120 நாளில், 12 கிமலா 
தணழச்சத்ணதத் தரும் உரத்ணத இரணடாகப 
பிரித்து இட மவணடும். அறுவணடக்குப 
பி்றகும் உரமிட மவணடும்.

நீர நிர்ாகம்
உபபு நீணர பாயச்சினால், அது விண்ளச்சணல 

பாதிக்கும். எனமவ நல்ல நீணர மட்டும் பாயச்ச 
மவணடும். பின்னர மூன்று நாட்களுக்கு 

ஒரு முண்ற தணணீர பாயச்ச மவணடும். 
மதணவக்மகறப கண்ளகண்ள எடுத்து கண்ளகண்ள 
கட்டுபபடுத்த மவணடும்

ஊடுபயிர
நிலம் குண்றவாக ணவத்துள்்ள விவசாயிகள் 

சதன்ணன மரஙகளுக்கு இணடயில் இணத 
ஊடுபயிராக சாகுபடி சசயயலாம்.

பூச்சித்  தாக்குதல்
புதினாணவ அதிக்ளவில் பூச்சிகள் 

தாக்குவதில்ணல. சில இடஙகளில் சவள்ண்ளப 
பூச்சி அல்லது புமராட்டான் கறுபபுப புழுத்தாக்குதல் 
இருக்கும். இவறண்றக் கட்டுபபடுத்த,  இஞசி 
பூணடு கணரசணலத் சதளிக்கலாம்.

அறு்ட்ட
இ ர ண டு  ம ா த ங க ளி ல்  மு த ல்  

அறுவணடணயத் சதாடஙகலாம். திருமைம் 
மறறும் மநான்புக்காலஙகளில் ஒரு கட்டு 
புதினா 10-15 ரூபாய வணர விறகும். 
இரணடு மாதத்துக்கு ஒரு முண்ற என, நான்கு 
ஆணடுகள் வணரயில் அறுவணட சசயயலாம்.

மகசூல்
இணலபபாகம் - ஒரு வருடத்திறகு ஒரு 

எக்டரிலிருந்து 15 - 20 டன் புதினா 
கிணடக்கும்.

எணசைய - ஒரு வருடத்திறகு ஒரு 
எக்டரிலிருந்து  100-150 லிட்டர கிணடக்கும். 

கட்டுரையாளரகள்:
1. பி.ஜெய்சங்கர், உதவிப் பேராசிரியர் பதாட்டக்கலை துலை
2. ல.விஷ்ணு, உதவிப் பேராசிரியர் பதாட்டக்கலை துலை
3. ஜ்ச.தினேஷ்குமார், உதவிப் பேராசிரியர் பேளாண் விரிோக்க துலை 
தநலத பராேர் பேளாண்லமைக ்கல்லூரி, பேரமேலூர். மின்னஞ்சல்: sankarjai03@gmail.com 
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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

இலத கிளிக 
ப்சய்தும எங்கள் 

ோடஸ்அப் 
எண்ணிற்கு 
அனுப்ேைாம

https://wa.me/+919940764680
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வாணழபபழம் என்்றாமல சிறு குழந்ணதகள் 
முதல் சபரியவரகள் வணர அணனவரும் 
விரும்பி உணணும் சி்றந்த கனி ஆகும். 
நம் தமிழரின் பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தில் 
முக்கனிகளில் மிகவும் பிரசித்தி சபற்ற 
கனி ஆகும். வாணழபபழமானது அணனத்து 
காலநிணலகளிலும் கிணடக்கக் கூடியது மறறும் 
எல்லா காலநிணலகளிலும் உணைக்கூடிய 
கனி ஆகும். இக்கனிக்கு மவறு சி்றபபு சபயரகள் 
உள்்ளன, அணவக்ளாவன, “ஞானமரம்”, 
“கல்ப தரு”. வாணழ உறபத்தியில் இந்தியா 
முதலிடம் வகிக்கி்றது. மமலும், தமிழ் நாடு, 
மகர்ளா, கரநாடகா, குஜராத், அஸ்்ாம் 
மறறும் ஆந்திரா ஆகிய மாநிலஙகள் வாணழ 
உறபத்தியில் முன்னிணல வகிக்கி்றது.

மதசிய வாணழ ஆராயச்சி நிணலயம், 

அலை நேப்ப நிலையில் 
மூலிலககளால் பூசப்பட்ட 

ோலழப்பழத்தின் 
ஆயுடகாைம்

தமிழ் நாட்டில் திருச்சியில் அணமந்துள்்ளது. 
இஙகு, வாணழமரக் கழிவுகளிலிருந்து 
பல்மவறு வணகயான மதிபபுக் கூட்டபபட்ட 
சபாருட்கண்ள உறபத்தி சசயயும் உத்திணய 
கறறுக் சகாடுக்கி்றது. மமலும், அதிக 
உறபத்தித் தி்றன், அதிக மகசூல் மறறும் 
மநாயக்கட்டுபபாடு மபான்்ற உத்திகண்ள 
விவசாயிகளுக்கு கறறுக்சகாடுத்து வருகி்றது.

வாணழபபழத்தில் சபாட்டாசியம் (12%), 
கால்சியம்(0.5%), ணவட்டமின் – சி (17%), 
இரும்புச்சத்து (1.7%) மறறும் சகாழுபபுச்சத்து 
(0%) உள்்ளது. இபபடி சத்துக்கள் நிண்றந்த 
வாணழபபழத்தின் ஆயுட்காலம் மிகவும் 
குண்றவு. சாதாரை அண்ற சவபபநிணலயில் 
வாணழபபழத்தின் ஆயுட்காலம் இரணடு 
முதல் மூன்று நாட்கள் ஆகும். ஆனால் 

நுடபம்
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மூலிணகக்ளால் பூசபபட்ட வாணழபழத்தின் 
ஆயுட்காலம் ஏழு முதல் பத்து நாட்கள் வணர 
நீடிக்கி்றது.

த ற மப ாது ,  ச ந்ணதகளில் பல்வறு 
ம வ தி ப சப ா ரு ட் க ள்  க னி க ளி ன் 
ஆயுட்காலத்ணத நீட்டிக்கப பயன்படுத்தப 
படுகின்்றன. அத்தணகய மவதிபசபாருட்கள் 
வாணழபபழத்தின் தரத்ணத குண்றபபதுடன், 
உடலுக்கு தீஙகு விண்ளவிக்கின்்றன. மமலும், 
அத்தணகயான பழஙகண்ள உணணும் மபாது 
மகன்சர மபான்்ற சகாடிய வியாதிகண்ள விணல 
சகாடுத்து வாஙகுகின்ம்றாம். 

இதறகு மாற்றாக, நாம் உயிரி மூலிணகப 
சபாருட்களின் சாறுகண்ள வாணழபபழத்தின் 
மீது பூசுவதன் மூலம் எவ்வித பாதிபபும் 
வராது. மமலும் அச்சம் இன்றி கனிகண்ள 
உணைலாம் . இயறணகயாக எளிதில் 
கிணடக்ககூடிய மூலிணககண்ள பயன்படுத்தி, 
வாணழபபழத்தின் ஆயுட்காலத்ணத அண்ற 
சவபபநிணலயில் நீணட நாட்க்ளாக மசமித்து 
ணவக்கலாம் என்பணத சிறு மசாதணனயின் 
மூலம் சதளிவு படுத்தலாம்.

ச்சாதடனக்கு சதட்பபடும் பபாருடகள: 
1. சநய பூவன் வாணழபபழம்

2. பபபாளி இணலச் சாறு 

3. புதினா இணலச் சாறு

4. து்ளசி இணலச் சாறு 

5. மக்காச்மசா்ள மாவு 

சநய பூவன் வாணழபபழத்ணத சவவ்மவறு 
சதவிதத்துடன் கூடிய பல்மவறு வணகயான 
மூலிணகச் சாறுடன் சவவ்மவறு சதவீதத்துடன் 
கூடிய மக்காச்மசா்ள மாவுடன்  மசரத்து 
பூசபபடும் மபாது, வாணழபபழத்தின்   
ஆயுட்காலம் நீட்டிக்கி்றது. 

மூலிடக ச் ்ச ா று  ம ற் று ம்  
ம க் க ா ச் ச்ச ா ்ள  ம ா வின் 
ப்வச்று ச்சரக்டக:

1. பபபாளி இணலச் சாறு 
+ மக்காச்மசா்ள மாவு [2 %,  
4 %, 6 %]

2. புதினா இணலச் சாறு 
+ மக்காச்மசா்ள மாவு [2 %,  
4 %, 6 %]

3. து்ளசி இணலச் சாறு + 
மக்காச்மசா்ள மாவு [2 %, 4 %, 
6 %]

எடுத்துக்காட்டாக, 2% பபபாளி இணலச் சாறு 
+ மக்காச்மசா்ள மாவு மசரக்ணக தயாரிபபதறகு 
40 கிராம் பபபாளி இணலணய எடுத்து நன்கு 
அணரத்து அணத பஞசு துணிணயக் சகாணடு 
சாறு பிழிந்து எடுத்துக்சகாள்்ளவும். மமலும் 
அந்த சாறறின் அ்ளணவ அணர லிட்டர அ்ளவு 
இருக்கும்படி எடுத்துக்சகாள்்ளவும். பி்றகு  1.5 
லிட்டர தணணீரில் 40 கிராம்  மக்காச்மசா்ள 
மாணவக் கலந்து நன்கு கி்ள்றவும். பி்றகு 
ஏறகனமவ தயாரித்து ணவக்கபபட்ட 0.5 
லிட்டர மூலிணகச் சாறண்றயும் ஊறறி 
நன்கு கி்ள்றவும். பின் 5 முதல் 10 நிமிடம் 
கழித்து இ்ளஞசூடாக இருக்கும் மநரத்தில் 
வாணழபபழஙகண்ள நணனத்து எடுத்து 
ணவக்கவும். 

இமத மபான்று 4% சசறிவிறகு 80 கிராம் 
பபபாளி இணலணய எடுத்து, அணத சாறு 
பிழிந்து 500 மில்லி லிட்டர-க்கு தயாரிக்கவும். 
பின் 80 கிராம் மக்காச் மசா்ள மாணவ 1.5 
லிட்டர தணணீரில் கலந்து 900C-ல் காயச்சி 
பின் ஏறகனமவ தயாரித்து ணவத்துள்்ள 
500 மில்லி லிட்டர மூலிணகச் சாறு, 4 
மில்லி லிட்டர கிளிசரால் மசரத்து கலந்து 
நன்்றாக கி்ள்றவும். பின் வாணழபபழஙகண்ள 
மமறகூறியது மபால் நணனத்து எடுத்து அண்ற 
சவபபநிணலயில் உலர ணவகக்கவும். இது 
மபால 6% சசறிவிறகு 120 கிராம் பபபாளி 
இணல, 120 கிராம் மக்காச்மசா்ள மாவு 
மதணவபபடும். தயாரிக்கும் முண்ற மற்ற 
சசறிணவ மபான்று தான் இருக்கும்.

இறுதியாக, இவ்வாராயச்சியின் முடிவில் 
பபபாளி இணலச் சாறு 6 % + மக்கச்மசா்ள 
மாவு 6 % மசரணகயானது வாணழபழத்தின் 
ஆயுட்காலத்ணத 13 நாட்கள் வணர சகடாமல் 
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பாதுகாக்கி்றது. பபபாளி இணலச்சா்றானது, 
பாக்டீரியா, பூஞணச மபான்்ற நுணணுயிரிகண்ள 
அழிக்கவல்லது. மமலும், வாணழபபழத்தின் 
மவதியியல்  மாற்றஙகண்ள சமதுவாக நடக்கச் 
சசயகி்றது.

எனமவ ,  மவதிபபூ ச் சு கள்  மூலம் 
பூசபபடும் வாணழபபழத்ணத தவிரத்து, 
இயறணக முண்றயில் பூசபபடும் பூச்சுகள் 
மூலம் பயன்படுத்திய  வாணழபபழத்ணத 
உணை மவணடும். இணவ மமலும், உடல் 
ஆமராக்கியத்திறகு நன்ணம பயபபடுவதுடன், 
விவசாயிகளின் மத்தியில் நல்ல வரமவறணப 

சபறறுள்்ளது.

பயன்கள:    
அணனத்து மூலபசபாருட்கள் எளிதில் மறறும் 

மலிவு விணலயில் கிணடகக்ககூடியதாகும்.

சுறறுபபு்றச் சூழலுக்மகா, நம் உடலுக்மகா 
எவ்வித பாதிபபின்றி சசயல்படக்கூடியது.

எளிதில் அணனவராலும் சசயயக்கூடியது.

இது மபான்்ற இயறணகயில் கிணடக்ககூடிய 
மூலிணககண்ளப பயன்படுத்தி, நம் உடல் 
நலமும், சுறறுபபு்ற நலமும் காபமபாம்!   

கட்டுரையாளரகள்:
ம. சித்ா, ஆராய்ச்சி மைாணவி, பதாட்டக்கலைத் துலை, தமிழ்ாடு மைத்தியப் ேல்்கலைக்கழ்கம, 
திருோரூர்.
நா. ்சதீஷ், ஆராய்ச்சி மைாணேர், ேயிர் பேருக்கம மைற்றும மைரபியல் துலை, பேளாண்லமைக 
்கல்லூரி மைற்றும ஆராய்ச்சி நிலையம, தமிழ்ாடு பேளாண்லமைப் ேல்்கலைக்கழ்கம, மைதுலர. 
்க. ் கு, ஆய்ே்க உதவியாளர், ேயிர் பேருக்கம மைற்றும மைரபியல் துலை, பேளாண்லமைக ்கல்லூரி 
மைற்றும ஆராய்ச்சி நிலையம, தமிழ்ாடு பேளாண்லமைப் ேல்்கலைக்கழ்கம, மைதுலர.
மின்னஞ்சல்: sathees1063@gmail.com 
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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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 “அகரி சகதி மின்னி�ழ்”. 

விவசாயிகளுக்குத ப்கவயான ் கவல்கக்ளச் பசகரிதது, ககதக்ாகலப�சிகளின் 
அ்ளவிலபய அக்ரிசக்தி மின்னி்கை  வடிவகமதது, பவ்ளாண் வல்லுநரகப்ளாடு 
இகணந்து விவசாய கட்டுகரகக்ளயும், ஆபலாசகனகக்ளயும் விவசாயிகளுக்கு 
ககாடுத்து மட்டுமல்ல, அவரகளின் விக்ளக�ாருளகக்ளச் சந்க்ப்�டுத் “அகரி 
சகதி அங்கொடி”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 “அகரி சகதி” 
மின்னி்ழ். 

பம 15, 2020ல் க்ா்டஙகிய �யணம் 58 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 “அகரிசகதி மின்னி�ழ்”. ்ா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 “அகரிசகதி”. 

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

- செல்வமுைளி,  
நிறுவனர, அக்ரிசக்தி.
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முன்னுடர
ஐம்பதிறகும் மமறபட்ட மருத்துவப 

பயிரகண்ள, சாகுபடி சசயது ஏறறுமதி 
சசயவதில் சபரும்பஙகு வகிக்கி்றது தமிழ்நாடு. 
காந்தள் அல்லது சசஙகாந்தாள் மலா் நம் 
தமிழ்நாடு மறறும் இலஙணகயின் மாநில 
மலராகவும் மறறும் சிம்பாபமவயின் மதசிய 
மலராகவும் கருதபபடுகி்றது. அம்மலரின் 
அறிவியல் சபயா் கும்ளாரிமயாசா சூபபரபா 

கணேலிக் கிழஙகின் 
உழவியல் ேழிமுலைகள் 
ேற்றும் பயி்ர் பாதுகாப்பு 

ந�றி முலைகள் 
மகால்ச்சிமகசிமய குடும்பத்ணதச் சாரந்தது.

 இதில் சசஙகாந்தல் மலா் அதிக 
அ்ளவில்  பயி ரிட ப பட்டு  ஏ ற ்ற மதி 
சசயயபபடுகி்றது. குறிபபாக ஈமராடு, 
திணடுக்கல், மசலம், திருபபூா் , கரூா் , 
மதுணர ஆகிய மாவட்டஙகளில் 2000 எக்டா் 
பரபப்ளவில் சாகுபடி சசயயபபடுகி்றது. 
மகால்ச்சிசன் (colchicine) மறறும் சுபபா்பின் 
(superbine) ஆகிய மூலபசபாருள்கள் இதில் 

சாகுபடி
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உள்்ளன. இம்மலா் சஙக இலக்கியஙக்ளான 
நறறிணன, குறுந்சதாணக, அகநானுறு, 
கலித்சதாணக, பரிபாடல், மணலபடுகடாம், 
சிறுபாைாறறுபபணட ஆகிய நுால்களில் 
காந்தள் மலா ்என்னும் சபயா ்இடம் சபற்றள்்ளது 
இம்மலரின் சி்றபபாகும். எணைற்ற மருத்துவ 
குைஙகள் சகாணடு மிகவும் பயனுள்்ள 
மருத்துவ பயிராக பழஙகாலத்தில் இருந்து 
நம் பயன்பாட்டில் உள்்ளது. இம்மலரின் 
சி்றபபிணன மபாறறும் வணகயாக மத்திய அரசு 
இம்மலருக்கு சி்றபப அஙகீகாரம் சகாடுத்து 
இம்மலரிணன மத்திய அரசின் மருத்துவ 
சபாருட்களின் பட்டியலில் மசா்த்துள்்ளது. 
காந்தள் சசடியின் விணதகள், மவா் மறறும் 

கிழஙகு ஆகியவறறி்ல் மருத்துவ குைஙகள் 
அடஙகியுள்்ளது. வாதம், பித்தம், மூலம் 
மறறும் சதாழுமநாய மபான்்ற மநாயகண்ள 
குைபபடுத்த உதவுகின்்றன.

பிறபபி்டம்
சசஙகாந்தள் மலரானது சவபபமணடல 

ஆசியா மறறும் ஆபபிரிக்காணவ தாயகமாக 
சகாணடது. வ்றட்சியான தட்ப சவபப 
நிணலயில் அதிகமாக பயிரிடுவா்.

்டககள
பூவின் நி்றத்திணன அடிபபணடயாக 

சகாணடு இரு வணகக்ளாக பிரிக்கலாம். 
அணவகள்  சவணக ா ந் தள்  ம றறும் 

சசஙகாந்தள் ஆகும். இதில் 
சவணகாந்தளின் பூக்கள் 
மஞசள் நி்றத்திணனயும், 
சசஙகாந்தள் மலா் சிவபபு 
நி்றத்திணன உணடயது . 
கிழஙகு பிரிந்து கணுக்கள் 
உள்்ளணவ ஆண காந்தள் 
என்றும், கணுக்களில்லாதணவ 
சபண காந்தள் என்றும் 
கூறுவா்.

பரு்ம்
ஜீன் – ஜூணல (அடிபட்டம்) 

மணழக்காலத்தில் துவக்கத்தில் 

மலரின் ச்று பபயா்கள
கணவலி கிழஙகு, கணவலி பூ, காரத்திணக பூ, சவண மதான்றி, க்ளபணப கிழஙகு, 

அக்னி சலம், இ்ளாஙகிளி, தணல சுருளி, காரத்திணக கிழஙகு மபான்்ற பல்மவறு 
சபயா்கண்ள சகாணடு அணழக்கபபடுகி்றது. இதன் மவறு சபயா்களின் வி்ளக்கஙகள் 
பின்வறுமாறு. 

கண்லி பூ, கண்லி கிழஙகு - இதன் பூக்கண்ள சிறிது மநரம்  
  உறறு பாரத்தால் கணவலி வரும்

காரத்திடக பூ, காரத்திடக கிழஙகு - காரத்திணக காலத்தில் மலரும்

க்ளபடப கிழஙகு - ஆண கிழஙகு கழபணப வடிவத்தில் இருக்கும்

அக்கினி ்சலம் - பூவின் நி்றம் தீக்சகாழுந்து மபால இருக்கும்

தடல சுருளி - இணலகள் சுருள் மபான்று சுறறியிருபபதால்   
  இபசபயா் வந்தது.

காநதள - தீயின் சிவபபு நி்றம் ஆகும்

ப்சஙகாநதள - சசம்ணம நி்ற தீ மபால என்று கூறுவர
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விணதக்க மவணடும்.

மண மற்றும் நிலம் தயாரித்தல்
சசம்மண, சபாண்ற மண வணககள் இதறகு 

ஏற்றணவ. இரணடு முதல் மூன்று முண்ற உழ 
மவணடும். பி்றகு அதனுடன் 10 டன் சதாழு 
உரம் 1 எக்டருக்கு இட மவணடும்.

விடதக்கும் அ்ளவு
கிழஙணக விணதபபிறகாக பயன்படுத்துமவார 

கிழஙகு நன்கு காயக்கும் சசடியாக 
இருக்கமாறு மதா்வு சசயய மவணடும். சிறிய 
கிழஙகுகளில் முண்ளபபுத்தி்றன் குண்றவாக 

இருக்கும். 2000 கிமலா கிழஙகு / எக்டருக்கு 
விணதக்க மதணவபபடும். கிழஙகுகண்ள 0.1 
% காரபன்டாசிம் உடன் விணத மநா்த்தி 
சசயவதன் மூலம் அழுகல் மநாய படாமல் 
பாதுகாக்கலாம்.

இட்டப்ளி
30 சச.மீ ஆழம் உள்்ள வாயகால் மபான்்ற 

அணமபபில் 30 x 45 சச.மீ இணடசவளியில் 
கிழஙகுகண்ள நட மவணடும். சகாடிகள் 
சாரந்து வ்ளர கம்பி மவலி அல்லது கிளுணவ 
மவலி அணமக்க மவணடும்.

ஒருஙகிடைநத ஊட்டச்்சத்து சமலாணடம
1 எக்டருக்கு

தணழச்சத்து – 120 கிமலா

மணிச்சத்து – 50 கிமலா

சாம்பல்சத்து – 75 கிமலா

கட்ள சமலாணடம
கிழஙகின் வ்ளா் ச்சிணயக் கண்ளகள் 

பாதிக்காதவாறு 30, 60, 90 ஆகிய நாட்களில் 
கண்ள எடுக்க மவணடும்.

பின்ப்சய் ச�ா்த்தி
சாகுபடி சசயயும் மபாது சகாடிகளின் 

நுணி பகுதி மசதம் அணடயாமல் ணகயா்ள 
மவணடும். மவளி சகாடிகளின் வ்ளா்ச்சிக்கு 
தணடயாக இல்லாமல் இருக்க குறிபபிட்ட கால 
இணடசவளியில் சவட்டி விட மவணடும்.

மகரநத ச்சா்க்டக
ம க ர ந் த  ம ச ா் க் ணக 

கு ண ்ற வ ா ன  அ ்ள வி ல் 
நணடசபறுவதால், அதிக 
காய மகசூணல எடுக்க அயல் 
மகரந்த மசா் க்க சசயய 
மவணடும். பூவில் இருந்து 
சவளிபபடும் மகரந்தஙகண்ள 
பஞசின் மூலம் மசகரித்து 
ம ற ்ற  பூ க் களின்  சூள் 
பகுதியில் சதாடுவதன் மூலம் 
அயல் மகரந்த மசா்க்ணக 
மமறசகாள்்ளலாம்.

ஒருஙகிடைநத  பயி ர 
பாதுகாபபு கடடுபபாடு

பச்ணச புழுக்கள்

வில்லிப புழுக்கள் 0.2 % 
ணடகும்ளாரவாஸ் – 2 மிலி / லிட்டர

ச�ாய்கள கடடுபபாடு
இணலக்கருகல் –  மணழ மறறும் 

பனிக்காலத்தில் அதிகம் பரவும் 
காரபணடாசிம் – 1 கிராம் / லிட்டர

நவம்பா் மாதம் 15 நாட்களுக்கு பி்றகு, 
மான்மகாசசப + சமட்டலாக்சில் சதளிக்க 
மவணடும்.

கிழஙகு அழுகல் ச�ாய்
கட்டுபபாடு – தாமிரப பூசாைக்சகால்லி 

– 2 கிராம் / லிட்டர 

கிழஙகின் ் ்ளா்ச்சி
 கிழஙகு ஆனது நடவு சசயத 90 

நாட்களில் பலன் தரத் சதாடஙகுகி்றது. 
கிழஙகு ஒவ்சவன்றும் 100 கிராம் எணட வணர 
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இருக்கும். மகாணட காலத்தில் கிழஙகுகள் 
ஓயவணடகின்்றன. இதனால் காந்தள் 
சசடியானது துளிரபபதில்ணல.

அறு்ட்ட
அயல் மகரந்தச் மசா்க்ணக மூலம் கருவுற்ற 

பூக்கள் மூலம் உருவான காயகளிலிருந்து 
சசடி ஒன்றிறகு 100 கிராம் விணதகளும், 1 
கிமலா கிராம் கிழஙகும் கிணடக்கும்.

கிழஙகுகள் முண்ளத்து 160-180 நாட்களில் 
காயகண்ள அறுவணட சசயயலாம். விண்ளந்த 
காயகள் பச்ணச நி்றத்திலிருந்து இ்ளம்பச்ணச 
அல்லது பழுபபு நி்றமாக மாறி, காயகளின் 
மதால்கள் சுருஙகிவிடும். இது மபான்்ற 
காயகண்ள பறித்து 10-15 நாட்கள் வணர 
நிழலில் உலா்த்த மவணடும். காயகள் 
மஞசள் அல்லது சிவபபு நி்றத்தில் மாறும் 
மபாது விணதகண்ள அதில் இருந்து பிரிக்க 
மவணடும். விணதகண்ள உலா்த்தி பின்பு 
விறபணனக்கு அனுபபலாம்.

மகசூல் ஒரு எக்டரில்

விணத 200 – 250 கிமலா

கிழஙகு 300 கிமலா

காய மதால் 150 – 200 கிமலா

�ன்டமகள
 புறறுமநாணய குைபபடுத்தும் 

ஆற்றல் சகாணடது.

 பாம்பு, மதள், எலி, வணடு, 
பூரான் மறறும் கரபபான் கடிக்கு மருந்தாக 
பயன்படுகி்றது.

 மமகமநாய, சசாறி, சி்றஙகு, 
பணட, வாத மநாய, மூட்டுவலி, 
ச த ா ழு ம ந ா ய ,  ப ா ல் வி ண ன , 
சவணகுஷடம், தணலவலி, கழுத்து 
வலி, நரம்பு மறறும் சன்னி மபான்்ற 
மநாயகண்ள குைபபடுத்தும்.

தீடமகள
மகால்ச்சிசன் என்று அணழக்கபபடும் 

ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்  இதில் அதிகம் உள்்ளது. 
இதில் விஷத்தன்ணம சகாணடுள்்ளதால் 
இக்கிழஙகிணன மநரடியாக உட்சகாணடால் 
நஞசாகும். சிறிது உட்சகாணடாலும் முடி 
உதிரும்.

கிழஙகின் விஷத்தன்டமடய எடுக்கும் 
முடற

இதன் கிழஙகிணன 3 நாட்களுக்கு மாட்டு 
மகாமியத்தில் ஊ்ற ணவக்கவும். ஒவ்சவாரு 
நாளும் புதிய மகாமியத்திணன மாறறி ஊ்ற 
ணவக்க மவணடும். 3 நாட்களுக்கு பி்றகு 
அக்கிழஙகிணன சிறு சிறு துணடுக்ளாக்கி 
உபபு மசா்த்த மமாரில் 7 நாட்கள் இரவில் 
ஊ்ற ணவக்க மவணடும். பகலில் காய 
ணவக்க மவணடும். இக்கிழஙகில் உள்்ள 
அணனத்து விஷத்தன்ணமயும் முறிந்து விடும். 
இத்துணடுகளில் ஒன்றிணன விஷக்கடிக்கு 
மருந்தாக சாபபிட்டால் குைமாகும்.

கட்டுரையாளரகள்:
முல்னேர். கு. ்வடின்வல மைற்றும முல்னேர். சி. ஜெயலட்சுமி
உதவிப் பேராசிரியர்்கள், பே. எஸ். எ. பேளாண்லமை மைற்றும பதாழில்நுடே ்கல்லூரி, ஆேடடி, 
்க்டலூர் - 606108.
மின்னஞ்சல்: vadivelsweetfriend@gmail.com 
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இந்திய சபாரு்ளாதாரத்தின் முதுசகலும்பு 
மவ்ளாணணம ஆகும். குண்றந்து வரும் சாகுபடி 
பரபபில் சபருகி வரும் மக்கள்சதாணகக்கு ஏறப 
உைவு தானிய உறபத்தி தி்றணன அதிகரிக்க 
மவணடியது மிகவும் அவசியம். மமலும் 
பருவநிணல மாற்றஙகளும், புதிய பூச்சி மறறும் 
மநாய தாக்கமும் மகசூணல சவகுவாக குண்றத்து 
விவசாய சபருமக்களின் வாழ்வாதாரத்ணத 
ம க ள் வி க் கு றி ய ா க் கி க் சக ா ண டு 
இருக்கு்றது. இணத கவனத்தில் ணவத்து 
தமிழ்நாடு மவ்ளாணணம பல்கணலக்கழக 
விஞஞானிக்ளால் பல  ஆராயச்சிகள் 
மமறசகாள்்ளபபட்டு ஒவ்சவாரு வருடமும்  
புதிய இரகஙகண்ள கணடுபிடித்து விவசாய 
சபருமக்களுக்கு வழஙகி  சகாணடு 
இருக்கி்றது. இந்த வருடமும் மவ்ளாணணம 
மறறும் மதாட்டக்கணல பயிரகளில்  17 புதிய 
இரகஙகள் சவளியிடபபட்டுள்்ளன

தமிழ�ாடு நேளாணலே 
பல்கலைக்கழகம் நேளியிடடுள்ள 

புதிய இரகஙகள் 2022 -ஓர் பார்லே
ப�ல் ்சாகுபடிக்சகற்ற புதிய இரகஙகள:

சநல் தமிழ்நாட்டில் அதிக பரபப்ளவில் 
பயிரிடக்கூடிய முதன்ணமயான பயிர ஆகும். 
முதன் முதலில் தமிழ்நாடு மவ்ளாணணம 
பல்கணல கழகத்தால் 1921 ம் வருடம் சநல் 
பயிரில் ணரஸ் ஜி. இ. பி 24 ( Rice GEB24) 
என்்ற இரகம் சவளியிடபபட்டது. இந்த ரகம் 
குறுகிய காலத்தில் வ்ளரக்கூடிய சநல் இரகம், 
கருகல் மநாயக்கு எதிரபபுத்தி்றன்சகாணட 
இரகம், வ்றட்சிணய தாஙகி வ்ளரக்கூடிய 
இரகம் மறறும் உவர நிலஙகளிலும் அதிக 
மகசூல் கிணடக்கும் இரகம் என நான்கு 
இரகஙகள் சவளியிடபபட்டுள்்ளன . 
தமிழ்நாடு மவ்ளாணணம பல்கணல கழகம் 
மகாயம்பத்தூரில் உள்்ள சநல் இனபசபருக்க 
நிணலயத்திலிருந்து சநல் மகா-55 என்்ற சநல் 
இரகம் ஆரயச்சிகள் மமறசகாள்்ளபபட்டு 
சவளியிடபபட்டுள்்ளது.  இந்த இரகம் 

புதுமை
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தமிழ்நாட்டில்  சசாரைாவாரி (ஏபரல்-
மம), கார (மம-ஜீன்), குறுணவ (ஜீன்-
ஜீணல) மறறும் நவணர (டிசம்பர-ஜனவரி)  
பருவஙகளில் 115 நாட்களில்  வ்ளரக்கூடிய 
குறுகிய கால  மத்திய சன்ன அரிசி ரகம். இந்த 
இரகம் ஒரு ஏக்கருக்கு 2420 கிமலா வணர 
மகசூல் சகாடுக்கக் கூடியது. 

தமிழ்நாடு சநல் ஆராயச்சி நிணலயம் 1922 
இல் ஆடுதுண்றயில் ஆரம்பிக்கபட்டு பல 
சநல் இரகஙகள் சவளியிடபபட்டுள்ளுன. 
இந்த வருடம் கார, குறுணவ, நவணர மறறும் 
மகாணட பருவத்துக்கு ஏற்ற குறுகிய காலத்தில் 
வ்ளரக்கூடிய (115) நாள்) ஏ.டி.டீ.57 என்்ற 
சன்ன அரிசி ரகம் சவளியிடபபட்டுள்்ளது. 
இந்த இரகம் ஒரு ஏக்கருக்கு 2600 கிமலா 
வணர மகசூல் கிணடக்கும். மமலும் கருகல் 
மநாயக்கு எதிரபபுத்தி்றன் சகாணடது.

சநல் ஆரயச்சி நிணலயம் திரூர என்்ற 
இடத்தில் 1942ம்  ஆணடு  உருவாக்கபபட்டு 
1950ம் ஆணடு டி.மக.எம் 1 என்்ற முதல் 
சநல் இரகம் சவளியிடபபட்டு இதுவணர 
14 இரகஙகள் சவளியிடபபட்டுள்்ளது. 
இந்த வருடம் வ்றட்சி, நீரபற்றாக்குண்ற 
சூழ்நிணலயில் வ்ளரக்கூடிய, வடகிழக்கு 
பருவமணழ காலத்தில், சசபடம்பர-அக்மடாபர 

மாதஙகளில் விணதபபதறகு ஏதுவாகவும். 
குறுகிய காலத்தில் வ்ளரக்கூடிய (115 
- 120 நாள்) டி.மக.எம்- 15 என்்ற ரகம் 
சவளியிடபபட்டுள்்ளது. 2320 கிமலா மகசூல் 
ஒரு ஏக்கருக்கு கிணடக்கும்.

திருச்சியில் உள்்ள அன்பில் தரமலிஙகம் 
மவ்ளாணணம கல்லூரி மறறும் ஆராயச்சி 
நிணலயம் இதுவணர க்ளர மறறும் உவர 
மணணை தாஙகி வ்ளரும் சநல் இரகஙகண்ள 
ஆராயச்சி சசயது சவளியிட்டு சகாணடு 
இருக்கி்றது. 1987 இல் சநல் டி.ஆர.
ஒய- 1 இரகத்திணன அறிமுகபபடுத்தி 
இதுவணர சநல்லில் 4 இரகஙகண்ள விவசாயப 
சபருமக்களுக்கு வழஙகி இருக்கி்றது. இந்த 
வருடம் 5வது இரகமாக தமிழகத்தின் குறுணவ 
மறறும் நவணர பருவஙகளில் வ்ளரக்கூடிய, 
குறுகிய கால (115 - 120 நாள்) மத்திய சன்ன 
அரிசி ரகம் சநல் டி.ஆர.ஒய- 5 என்்ற ரகம் 
சவளியிடபபட்டுள்்ளது. இந்த இரகம் உவர 
நிலஙகளுக்கு ஏற்றது. எக்மடருக்கு, 5,100 
கிமலா மகசூல் கிணடக்கும்.

பயறு்டக பயிரகள ்சாகுபடிக்சகற்ற புதிய 
இரகஙகள:

பயறுவணக பயிரில் சநல் தரிசுக்மகற்ற 
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உளுந்து ஏ.டீ.டி-7 என்்ற இரகம் இந்தவருடம் 
சவளியிடபபட்டுள்ளுது. 60 - 70 நாளில் 
முதிரச்சி அணடந்து அறுவணடக்கு தயாராகி 
விடும்.  ஒரு ஏக்கருக்கு 290  கிமலா என்்ற 
அ்ளவில் மகசூல் சகாடுக்கும்.

புதுக்மகாட்ணட மாவட்டம் வம்பனில் உள்்ள 
மதசிய பயறுவணக ஆராயச்சி நிணலயத்தில் 
இருந்து இந்த வருடம் பாசிபபயிரில்  வி.பி.
என் 5 என்்ற இரகம் சவளியிடபபட்டுள்ளுது.  
இந்த இரகம் எல்லா பருவத்திலும் பயிரிட 
கூடிய அதாவது கரீப (ஜூன் - ஜூணல), ரபி 
(சசபடம்பர -அக்மடாபர) மறறும் மகாணட 
(ஜனவரி-பிபரவரி) ஆகிய பருவஙகளுக்கு 
ஏற்றது. 70 - 75 நாளில் முதிரச்சி அணடந்து, 
ஒரு ஏக்கருக்கு 348 கிமலா என்்ற அ்ளவில் 
மகசூல் சகாடுக்கும்.

நிலக்க்டடல ்சாகுபடிக்சகற்ற புதிய இரகஙகள:
இந்த வருடம் எணசைய வித்து பயிரான 

நிலக்கடணலயில் இணலபபுள்ளி, துரு மநாயக்கு 
மிதமான எதிரபபு தி்றன் சகாணட வி.ஆர.ஐ 9 
மறறும் வி.ஆர.ஐ 10 என  இரணடு இரகஙகள் 
சவளியிடபபட்டுள்்ளன.

வி.ஆர.ஐ 9 என்்ற இரகம் சித்திணர, ஆடி, 
ஐபபசி ஆகிய பருவஙகளுக்கு ஏற்றது. 
மாரகழியில் இ்றணவ பயிராக பயிரிடலாம். 
இது குறுகிய கால ரகம்( 95 - 110 நாள் 
வயதுணடயது). ஏக்கருக்கு, 1000 கிமலா 
மகசூல் சகாடுக்கும். இணலபபுள்ளி, துரு 

மநாயக்கு மிதமான எதிரபபு தி்றன் சகாணடது.

வி.ஆர.ஐ 10 என்்ற இரகம் சித்திணர, 
ஆடி, ஐபபசி ஆகிய பருவஙகளுக்கு ஏற்றது. 
மாரகழியில் இ்றணவ பயிராக பயிரிடலாம். 
இது குறுகிய கால ரகம். ஏக்கருக்கு, 1012 
கிமலா மகசூல் சகாடுக்கும். எணசைய சத்து, 
45 சதவீதம் உணடயது. இணலபபுள்ளி, துரு 
மநாயக்கு மிதமான எதிரபபு தி்றன் சகாணடது.

கரும்பு ்சாகுபடிக்சகற்ற புதிய இரகம்:
கரும்பில் சிவபபு அழுகல் மநாயக்கு 

மிதமான எதிரபபு தி்றன் சகாணட மகா.ஜி 7 
என்்ற இரகம் சவளியிடபபட்டுள்ளுது. இந்த 
இரகம் நல்ல மண வ்ளத்தில், சராசரியாக, 
ஏக்கருக்கு, 53.6 டன்; உவர நிலத்தில், 
ஏக்கருக்கு, 50.4 டன் மகசூல் தர வல்லது. 

சதாட்டக்கடல ்சாகுபடிக்சகற்ற இரகஙகள
வாணழ சாகுபடி சசயயும் விவசாய 

சபருமக்களுக்கு வாணழ மகா3 என்்ற இரகம் 
சவளியிடபபட்டுள்ளுது. இது மவர நுணபுழு 
தாக்குதணல தாஙகி வ்ளரக்கூடிய இரகம்.  
கறபூரவள்ளி மரபு கலபபின மசரக்ணகயால் 
உருவாக்கபபட்டது. வயது, 13 மாதஙகள். 
வாணழக்குணலயின் எணட சராசரியாக, 12 
கிமலா இருக்கும். பலா சாகுபடி சசயயும் 
விவசாய சபருமக்களுக்கு சபரியகு்ளம் 
மதாட்டக்கணல கல்லூரியிலிருந்து பி.மக.எம்-
3 எக்மடருக்கு, 156 மரஙகள் நடலாம். ஒரு 
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மரத்தில், 2.3 டன் பழஙகள் வணர காயக்கும். 
மரத்துக்கு, 106 பழஙகள் கிணடக்கும். ஒரு 
பழம், 21 கிமலா எணட இருக்கும். மாரச் - மம, 
நவம்பர -டிசம்பர என இரு அறுவணடகள் 
சசயயலாம். 

வ ்றணட நிலபபகுதி  விவச ா ய ப 
சபருமக்களுக்கு கிணடத்த வரபபிரசாதம் 
நாவல் பி.மக.எம் 1 இந்த இரகம் வ்றணட 
பயன்படாத நிலஙகளில், பயிர சசயயலாம். 
ஒரு பழத்தின் எணட, 17 கிராம். மரத்துக்கு, 
82 கிமலா மகசூல் கிணடக்கும். மருத்துவ 
குைஙக்ளான ஆணடி ஆக்சிடணட், 
முக்கிய தாதுக்கள் உள்்ளன. கத்திரியில்  எம்.
டி.யூ -2 என்்ற ரகம் தணடு துண்ளபபான், 
பூஞஞாை மநாயக்கு மிதமான எதிரபபு தி்றன் 
சகாணடது.140 நாள் வயதுணடயது. ஜூன் – 
சசபடம்பர மறறும் நவம்பர -டிசம்பர ஆகிய 
மாதஙகளில் பயிரிட ஏற்றது. சராசரியாக, 
ஏக்கருக்கு, 12.4 டன் மகசூல் சகாடுக்கும். 

அவணர மகா 15 என்்ற ரகம் சகாம்பில் 

வ்ளரக்கூடிய ரகம். சசடிக்கு, 14 கிமலா மகசூல், 
சகாடுக்கும். பச்ணச அவணரகள் நட்ட, 70வது 
நாள் முதல் காயக்கத் துவஙகி, 240 நாட்கள் 
வணர காயக்கும். 25 அறுவணடகள் சசயயலாம். 
மசணனக்கிழஙகு, மகா 1 என்்ற ரகம் சரண்ள 
மணணுக்கு ஏற்றது. பிபரவரி மறறும் மாரச் 
மாதஙகளில் நடவு சசயயலாம். ஏக்கருக்கு, 20 
டன் மகசூல் கிணடக்கும். ரகம், 240 நாட்கள் 
வயதுணடயது. மஞசள் பி.எஸ்.ஆர 3 என்்ற 
ரகம் மம முதல் ஜூன் மாதஙகளில் நடவு 
சசயயலாம். மஞசள் பயிரிடும் அணனத்து 
மாவட்டஙகளுக்கும் ஏற்றது. இணலபபுள்ளி, 
இணல கருகல் மநாயக்கு மிதமான எதிரபபு 
தி்றன் சகாணடது. இது, 240 - 250 நாட்கள் 
வயதுணடயது. சகாத்தமல்லி சாகுபடி சசயயும் 
விவசாய சபருமக்களுக்கு சகாத்தமல்லி மகா 
5 என்்ற ரகம் சவளியிடபபட்டுள்்ளன. இந்த 
இரகம் கரீப மறறும் ரபி பருவஙகளில், பயிர 
சசயயலாம். இணல மகசூல் 35 வது நாட்கள் 
முதல் அறுவணட சசயயலாம். ஏக்கருக்கு, 
1.88 டன் மகசூல் கிணடக்கும்.

கட்டுரையாளரகள்:
முல்னேர். ப.ன்வணுனே்வன், முல்னேர் ஜெ.்ாம்குமார், 
முல்னேர். மா. ஞாேன்ச்க்ன் மைற்றும முல்னேர் ஆ.விெயகுமார்
உதவி பேராசிரியர்்கள், பேளாண்லமை அறிவியல் நிலையம, அருப்புகப்காடல்ட.
மின்னஞ்சல்: venudevan.b@tnau.ac.in 
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1.  கண்லிக் கிழஙகு பயிர ்சாகுபடியில் ஒரு ப்சடியிலிருநது கிட்டக்கும் மகசூல் 
என்ன?

2. கரும்பு ்சாகுபடிக்சகற்ற புதிய இரகம் ஒன்டற குறிபபி்டவும்.

3.  மி்ளகாயில் இடலபபுளளி ச�ாடய உண்டாக்கும் பாக்டீரியா எது?

4.  பாரம்பரிய ச்்ளாண பதாழில்நுடப முடறயில் காய்நத பூ்சணிக்காயின் பயன் 
என்ன?

5.  பதன்டனடய தாக்கும் ரூசகாஸ் ப்ளட்ள ஈயின் இயற்டக எதிரி எது?

6.  குடட்ட மாடுகளின் இரணடு ரகஙகட்ள குறிபபிடுக.

7.  அக்ரி்சக்தி இதழின் ் டி்டமபபா்ளர யார?

8.  புதினாவில் உள்ள ஊட்டச்்சத்துகள சில்ற்டற கூறுக.

9.  கூகிள இநதியா அரசு்டன் இடைநது து்க்கியுள்ள அகா்டமியின் பபயர என்ன?

10. டைதராபாத்தில் உள்ள பபாகனபளளி காய்கறி ்சநடதயில் சதஙகும் 10 ்டன் 
கழிவில் இருநது தினம் 500 யூனிட மின்்சாரம் கிட்டக்கிறது (்சரி/த்று).

அக்ரிசக்தி பரிசுப்்பாட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அக்ரி்சக்தியின் பரிசுப சபாடடியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர்

�வீன்குமார,
்ா்கமேடடி, கிருஷணகிரி
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மி ்ளகாய என்பது க ாயகறிகளில் 
ஒன்்ற ாகும் .  இது  ச ச ா ல ா மனசி மய 
(Solanaceae) குடும்பத்ணதச் மசரந்த தாவரம் 
ஆகும். இவ்வணகயான மி்ளகாய காரத்ணத 
அதிகரிக்க உைவிலும் மருந்துகளிலும் 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. இணவ 6000 
வருடஙகளுக்கு  முன்மப  உைவில் 
பயன்படுத்தபபட்டதாக ஆராயச்சியா்ளரகள் 
சதரிவித்துள்்ளனர. பச்ணச மி்ளகாயின் 
உறபத்தி, ஏறறுமதி மறறும் இ்றக்குமதியில் 
இந்தியாவின் பஙகு முக்கியமானது. மி்ளகாயில் 
பாக்டீரியா இணலபபுள்ளி மநாயும் அதன் 
மமலாணணம முண்றகள் பறறியும் காணமபாம். 

ச�ாய்க்காரணி
 சான்மதாமமானாஸ் காம்பஸ்ட்ரிஸ் துணை 

மிளகாயில் பாக்டீரியா 
இலைப்புள்ளி ந�ாயும் அதன் 
நேைாணலே முலைகளும்

இனம் சவசிகமடாரியா என்னும் ஒரு வணக 
பாக்டீரியாவால் ஏறபடுகி்றது. இணவ நீணட 
உருண்ள வடிவிலும், ஒரு நுனியில் ஒறண்ற 
நகரிணழணயக் சகாணடும் காைபபடும். அணவ 
உள் வித்துக்கண்ளத் மதாறறுவிபபதில்ணல. 
இணவ உயிர வாழ காறறு மதணவ.

ச�ாயின் அறிகுறிகள
இணலகளில் சிறிய வட்ட வடிவ அல்லது 

ஒழுஙகற்ற வட்ட வடிவப புள்ளிகள் மதான்றும். 
புள்ளிகள் ஈரக்கசிவுடனும், கருணம நி்றத்திலும் 
காைபபடும். புள்ளிகள் அதிகமாகத் மதான்றும் 
மபாது, இணலகள் மஞசள் நி்றமாக மாறி, வாடி, 
உதிரந்து விடும். மநாயின் தீவிரம் அதிகமாகும் 
மபாது பழஙகள் மீதும் சிறு சிறுக் கருபபு நி்றப 
புள்ளிகள் பரவலாகத் மதான்றும். அதிகம் 

ந�ாய் நைலாணமை
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தாக்கபபட்ட பழஙகள் உதிரந்து விடும்.

ச�ாய்ப பரவும் விதமும், பரவு்தற்கு ஏற்ற 
காலநிடலகளும்

 நிலத்தில் விழுந்துக் கிடக்கும் மநாயத் 
தாக்கபபட்ட இணலகள், பழஙகள் மபான்்றப 
பயிரப பாகஙகளில், பாக்டீரியா நீணட 
காலம் உயிருடன் வாழக் கூடியணவ. விணத 
முண்ளக்கும் மபாது மணணில் காைபபடும் 
பாக்டீரியா, விணத இணலகளிலுள்்ள இணலத் 
துண்ளகள் வழியாக உட்சசன்று முதலில் 
மநாணயத் மதாறறுவிக்கி்றது. இணலகளிலுள்்ள 
நீரச் சுரபபிகள், இணலத்துண்ளகள், பூச்சி, 
புழுக்கள் மபான்்றணவ ஏறபடுத்தும் சிறு 
சிறுக்  காயஙகள் மபான்்றவறறின் வழியாகவும் 
பாக்டீரியா ஊண வழஙகியின் உட்சசல்லக் 
கூடும். 

இ ரணட ா ம்  ப ட் ச ம ா க 
மநாயானது மணழ, காறறு, 
பூசி கல்  ம ப ான்்றவற்ற ால் 
பரபபபபடுகி்றது.

இரவு சவபபநிணல 24 - 
280 சச.கி – ம், காறறில் நல்ல 
ஈரபதமும் மணழத்தூ்றலும் 
இருக்கும்  ம ப ா து  ம ந ா ய 
மவகமாகப பரவும். 

ச�ாய்க்கடடுபபாடு 
உழவியல் முடறகள  :
ம ந ா ய த்  த ா க் க ா த ப 

பயிரிலிருந்து நல்ல தரமான 
விணதகண்ள, விணதபபதறகு 
மதரந்சதடுக்க மவணடும் . 
மநாயத் தாக்கக் கூடிய மாறறுப 

பயிரகள், மி்ளகாய பயிரிடும் நிலஙகண்ள 
அடுத்து இல்லதவாறுப பராமரிக்க மவணடும். 

பயிருக்கு சரியான அ்ளவு சமச்சீர உரஙகண்ள 
இட்டு பயிணர திடகாத்திரமாக வ்ளரக்க 
மவணடும்.

விடத சிகிச்ட்ச 
ஒரு கிமலா விணதக்கு திரம் – 4 கிராம் 

அல்லது காபடான் – 4 கிராம் அல்லது 
சசரசான் – 2 கிராம் வீதம் விணதபபதறகு 
குண்றந்தது 24 மணி மநரத்திறகு முன்னமர 
நன்கு கலந்து ணவத்திருந்துப பின்னர 
விணதக்க மவணடும். 

மருநது சிகிச்ட்ச 
மபாரமடா கலணவ  1 சதம் அல்லது காபபர 

கும்ளாணரட் 0.25 சதம் சதளிக்கலாம்.

கு.விகனேஷ்,
முல்னேர் ேட்டப் ேடிப்பு மைாணேர் - தாேர ப்ாயியல் துலை,  
அண்ணாமைலைப் ேல்்கலைக்கழ்கம, அண்ணாமைலை ் ்கர் – 608002.  
பதா்டர்பு எண்: 8248833079 
மின்னஞ்சல்: lakshmikumar5472@gmail.com

இ்ா.அருணகுமார்
உதவிப் பேராசிரியர் – பேளாண் விரிோக்கத் துலை,  
SRS பேளாண்லமை மைற்றும பதாழில்நுடேக ்கல்லூரி, பே்ட்சநதூர், திண்டுக்கல். 
பதா்டர்பு எண்: 7305281991 
மின்னஞ்சல் – arunkumarr698@gmail.com

கட்டுரையாளரகள்:

இடலகளில் ் ட்ட ் டி்ப புளளிகள பதன்ப்டல்     
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குழந்தையின்்மை பிரச்னையால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 
அதிக உடல் எ்டயால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 

உணவு ் மைலாண்மை வழி்ய 
உடல் எ்ட கு்ைத்து 

உஙகள் குழந்தை பபறும் வாயப்்ப 
அதிகரித்துத் தைருகின்்ைாம்!

24பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 



கடந்த நான்காயிரம் ஆணடுகளுக்கு 
முன்பிருந்து இன்று வணர மனிதரகளுக்கு மநாய 
வராமலும், வந்தால் மபணிப பாதுகாக்கவும் 
பயன்படும் ஓர ஒபபுயரவற்ற சக்திதான் 
எலுமிச்சம்பழம். இதன் மருத்துவ குைமும், 
உைவின் உபமயாகமும் உலகம் முழுதும் 
ஏறறுக் சகாள்்ளபபட்டுள்்ள விஷயமாகும். 
காலப மபாக்கில் விஞஞானிக்ளால் ஆயவு 
சசயயபபட்டு இதன் பல மருத்துவ உணணமகள் 
விஞஞானிகண்ள வியபபிலாழ்த்தி வருகி்றது. 
இத்தணகய பயன்வாயந்த எலுமிச்ணசயில் 
சசாறி மநாய ஒரு வணகயான பாக்டீரியாவினால் 
ஏறபடுகி்றது. அதன் இணலகள், கிண்ளகள் 
மறறும் பழஙகளில் உலகம் முழுவதும் 
எஙசகல்லாம் சபரும்ளவில் எலுமிச்ணச 
பயிரிடபபடுகின்்றமதா அஙசகல்லாம் 

எலுமிச்லசயில் 
நசாறி ந�ாய்க் கடடுப்பாடு

இந் மந ா யின்  த ா க் க ம்  அதி க்ளவில் 
காைபபடுகின்்றது. இந்மநாய சதாறறுத் 
தன்ணமயுணடயதாக கருதபபடுவதால் எளிதில் 
பரவக்கூடியது. சசாறி மநாய முதன்முதலில் 
சீன ாவின்  ச த றகு ப பகுதியிலிருந்து 
மதான்றியது. பின்னர இந்தியாவின் பல்மவறு 
பகுதிகளில் குறிபபாக பஞசாப, அஸ்்ாம், 
ஆந்திரா, கரநாடகா, மத்திய பிரமதசம், 
ராஜஸ்தான், தமிழ்நாடு மபான்்ற இடஙகளில் 
பரவியது. குறிபபாக தமிழ்நாட்டில் எலுமிச்ணச 
பயிரடபபடும் திணடுக்கல், திருசநல்மவலி, 
திருச்சி மறறும் சபரம்பலூர ஆகிய 
பகுதிகளிலும் சசாறி மநாயின் தாக்கம் சறறு 
அதிகமாகமவ இருக்கி்றது.

எலுமிச்ணசயில் சசாறி மநாயானது 
ம சன்மத ா ம ம ானஸ் ம க ம் பஸ்ட்ணரஸ்  

ந�ாய் நைலாணமை
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பிவி சிட்ரி என்னும் சசாறி மநாயிணன 
ஏறபடுத்தும் பாக்டீரியா இணலத்துண்ளகள் 
மூலமாகமவா, பூச்சி மறறும் காறறு வீசும்மபாது 
கிண்ளகளின் அணசவினால் முட்கள் இணல, 
கிண்ள மறறும் பழஙகளில் ஏறபடுத்தும் 
காயஙகளின் மூலமாகமவா தாவரத்திறகுள் 
நுணழகி்றது. இவ்வாறு நுணழயும் பாக்டீரியா 
உயிரணுக்களுக்கிணடமய உள்்ள இடஙகளில் 
இனபசபருக்கமணடந்து திசுவணரயிலுள்்ள 
நடுசுவர பகுதிணய அழித்து சவளிப 
பகுதியில் சசாறி மபான்்ற வ்ளரச்சிணய 
உணடாக்குகி்றது. மமலும் மநாயுற்ற ஒட்டுத் 
தாவரத்தின் மூலமாகவும், இணலத் துண்ளக்கும் 
பூச்சிகள் (Leaf Miners) முதலியன மூலமாகப 
பரவுகி்றது. இந்மநாய 20oC முதல் 35oC 
சவபபநிணலயில் நல்ல மணழயுடன் 
கூடிய காலத்தில் மமலும் இணலகளில் 
குண்றந்தபட்சம் 20 நிமிடஙகளுக்கு ஈரம் 
இருக்கும் பட்சத்தில் அதிகமாக பரவும். 
மநாயுற்ற இணலயில் பாக்டீரியா 6 மாத 
காலத்திறகு அழியாமல் இருக்கின்்றது. 
மமலும் மநாயுற்ற சிறுக் குச்சிகளில் அதிக 
நாட்கள் அழியாமல் தஙகியிருந்து மநாய 
உணடாவதறகுக் காரைமாக அணமகின்்றது.

இ ம ந ா ய  மு தலில்  இணல களின் 
அடிபபு்றத்தில் வட்டமாக, நீரத்திவண்ளகளுடன் 
மஞசள்நி்றத்தில் சிறுப புள்ளிக்ளாகத் 
மதான்றும் பின்னர 7 முதல் 8 நாட்களுக்கு 
பின்னர மமறபு்ற இணலபபரபபிலும் இந்தப 
புள்ளியானது சபரிதாக ஏறபடும். அடுத்து 
அபபுள்ளியின் மமல் சசாறி மபான்்ற 
அறிகுறியாக மாறும். இறுதியில் சசாறி 
மபான்்ற அணமபணப சுறறி மஞசள் நி்றவட்டு 
அதணன சுறறி ஏறபடும். இதுபமபான்்ற ஒமர 
மாதிரியான அறிகுறியானது பழஙகளிலும் 
காைபபடும். 

இந்மநாயினால் சந்ணதயில் பழத்தின் 
தரமதிபபு குண்றகின்்றது. பழஙகளின் மீது 
காைபபடும் சசாறி மபான்்ற அருவருக்கத்தக்க 
மதாற்றத்தால் மக்கள் அபபழத்திணன 
மதரந்சதடுபபது இல்ணல. இந்மநாயிணன 
கட்டுபபடுத்த பல்மவறு வழிமுண்றகள் 
உள்்ளன. 

அ்ற்றில் சில வீரியமிக்க ச�ாய் கடடுபபாடடு 
முடறக்ளா்ன:

 மரஙகண்ளச் சசழிபபான தன்ணமயுடன் 
ணவத்திருக்க நன்கு உரமிட்டு முண்றயாகத் 
தணணீர பாயச்ச மவணடும்.

 ச ப ா து வ ா க  எ ழு மி ச் ணச 
பயிரிடபட்டிருக்கும் இடத்தில் மநாயுறறு 
கீமழ விழுந்து கிடக்கும் இணலகள் மறறும் 
சிறுக் குச்சிகள் முதலியவறண்ற மசகரித்து 
எரித்துவிட மவணடும்.

 பருவமணழ சதாடஙகுவதறகு முன்பு 
மமாசமாக பாதிக்கபபட்ட கிண்ளகண்ள 
கத்தரித்து அஙகிருந்து அகறறி விட மவணடும்.

 மநாயுற்ற மரத்திலிருந்து கன்றுகள் 
தயார சசயய பயன்படுத்துவணத தவிரக்க 
மவணடும்.

  நடுவதறகு முன்பு கன்றுகள் உள்்ள 
இடத்தில் இணலகள் நன்்றாக நணனயுமாறு 1 
சத மபாரமடாக் கலணவ மருந்ணத சதளிக்க 
மவணடும்.

 பழத்மதாட்டஙகளில் மநாயுற்ற 
மரஙகளில் மநாயுற்ற சிறுக் குச்சிகண்ள 
சவட்டிய பின்பு 1 சதப மபாரமடாக் 
கலணவணய அல்லது 0.25% தாமிர ஆக்சிக் 
கும்ளாணரடு மருந்ணத சதளிக்க மவணடும். 
மரம் து்ளரவிடும் ஒவ்சவாரு சமயமும் மரத்தின் 
பகுதிகள் அணனத்தும் நன்்றாக நணனயுமாறு 
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இம்மருந்திணன சதளித்தல் அவசியம்.

 எலுமிச்ணசயில் இ்ளம் பறிபபு 
உருவ ா கு ம் மப ா து  வ ரு ம்  இணல த் 
துண்ளபபான்கள் இந்மநாணயப பரபபுவதால் 
பூச்சிக்சகால்லி மருந்துகண்ள சதளித்து 
அவறண்றக் கட்டுபபடுத்த மவணடும்.

 ஸ்ட்சரபமடாணமசின் சல்மபட் 500-
1000 பிபிஎம்; அல்லது ணபட்மடாணமசின் 2500 
பிபிஎம் அல்லது காபபர ஆக்ஸிகும்ளாணரடு 
0.2%, 15 நாட்களுக்குக்சகாரு முண்ற 
சதளித்து கட்டுபபடுத்தலாம்.

 இந்மநாயிணனயும், மநாணயப பரபபும் 

இணலத் துண்ளபபான்கண்ளயும் கட்டுபபடுத்த 
மவபபம்புணைாக்கு ஏக்கருக்கு 73 கிமலா 290 
லிட்டர தணணீரில் ஒரு வாரம் ஊ்றணவத்துக் 
கணரத்த கணரசணலத் சதளித்து பயன்சப்றலாம். 
இம்முண்றயிணன வருடத்திறகு 10 முதல் 20 
முண்ற சதளித்து பயன் சப்றலாம். 

 நாரத்ணதயில் மநபாளி ஒப்ளாங (Nepali 
Oblong) மறறும் மநபாளி உருணணட (Nepali 
Round) மபான்்ற ரகஙகள் இந்மநாயினால் 
அதிகமாகப பாதிக்கபபடுவதில்ணல. ஆகமவ 
இந்த மாதிரியான மநாய எதிரபபு ரகஙகண்ள 
பயன்படுத்தி பயன்சப்றலாம்.

கட்டுரையாளரகள்:
இ்ா. னமா்கேப்ரியா, முனே்வர். சி. ஜெயலக்ஷமி மற்றும்  
முனே்வர். கு. ்வடின்வல,  
உதவிப் பேராசிரியர்்கள், பே. எஸ். எ. பேளாண்லமை மைற்றும பதாழில்நுடேக்கல்லூரி,  
மை. போல்டயூர், திட்டககுடி தாலுக்கா, ்க்டலூர் மைாேட்டம – 606108.
மின்னஞ்சல்: ra.mohanapriya512@gmail.com
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இந்த உலகம் மதான்றியதிலிருந்மத 
உைவுத் தயாரிபபும் சதாடஙகிவிட்டது.  
உைமவ உலகின் ஆதாரம். உைவில்ணலமயல் 
உயிரில்ணல என்பர.  ஆனால், இன்று அந்த 
உைமவ சகாஞசம் சகாஞசமாய நஞசாகி, 
நம் உயிணர எடுக்கத் சதாடஙகியிருக்கி்றது. 
தனிசயாரு மனிதனுக்கு உைவில்ணல 
எனில் ஜகத்திணன அழித்திடுமவாம்” என்்றார 
முணடாசுக் கவி பாரதி. அவமர இன்று 
இருந்திருந்தால், ‘ரசாயன இடுசபாருட்கள் 
மூலம் கிணடக்கும் உைணவ அழித்திடுமவாம்’ 
என்று பாடியிருக்கக்கூடும். சசயறணக ரசாயன 
விவசாயம் சதாடரந்தால், மனிதரகளின் உடல் 
ஆமராக்கியம் சகட்டுவிடும். ‘உைமவ மருந்து’ 
என்று நாம் வாழ்ந்து சகாணடிருந்த வணரயில் 
மநாயகளின் தாக்கம் குண்றவாக இருந்தது. 

நகாடிேலக காய்கறிகளில் 
பாரம்பரிய நேளாண 
நதாழில்நுடபம் (ITK)

தறமபாமதா, சிறுநீரகப பிரச்சிணனகள், 
புறறுமநாய என பல்மவறு மநாயகளின் தாக்கம் 
அதிகரித்து ‘மருந்மத உைவு’ என்்றாகிவிட்டது. 
இதறகு முக்கியக் காரைம் உைவு நஞசாக 
மாறுவதுதான். இணதத் தடுக்க இயறணக 
விவசாயம் மட்டுமம ஒமர தீரவாக அணமயும்.

இந்தியாணவப சபாறுத்தவணர, நமது 
பாரம்பரிய விவசாயம், இயறணகணயச் சாரந்மத 
இருந்தது. ரசாயனஙக்ளால் இந்த மண மலடாகிக் 
சகாணடிருக்கும் சூழலில், இனியாவது 
பாரம்பரிய இயறணக முண்றயில் விவசாயத்ணத 
மமறசகாணடு, நம்ணமயும், எதிரகால 
சந்ததிகண்ளயும் பாதுகாத்துக்சகாள்்ள மவணடும். 
பாரம்பரிய சதாழில்நுட்ப(ITK) முண்றயில் 
சகாடிவணகக் காயகறிகளில் விண்ளச்சணல 
அதிகரிக்க வழிமுண்றகண்ள பாரக்கலாம்.

நுடபங்கள்
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ப்ள்ளரி
 மகசூணல அதிகரிக்க 10 கிமலா 

கடணலபபிணைாக்ணக இரவு முழுவதும் 
ஊ்றணவத்து, மறுநாள் காணல சசடிக்கு 200 
மிலி வீதம் ஊற்றலாம்.

 சாம்பணல  சசடியின் மமல் தூவுவதன் 
மூலம் அசுவினி மறறும் சாம்பல் மநாய 
கட்டுபபடும்.

 ந ன் கு  மு ற றி  ப ழு த் த 
பழஙகளில் விணதகண்ள எடுத்து அணத 
தணணீரில் கழுவி, சாம்பல் கலந்து 
காயணவத்து மசமித்தால், ஒரு வருடம் 
வணர மசமிக்கலாம்.

பு்டடல
 விணதகண்ள மாட்டுச் சாை 

கணரசலில் அணர மணி மநரம் 
ஊ்றணவத்து விணதத்தால், விணதகள் 
விணரவாக முண்ளபபமதாடு வ்றட்சி 
காலத்ணதத் தாஙகி வ்ளரும்.

 பூ உதிரதணலத் தடுக்க 25 
கிராம் சபருஙகாயத்ணத ஒரு லிட்டர 
நீர என்்ற விகிதத்தில் கலந்து சதளிக்க 
மவணடும்.

 பு ட ண ல  அ று வ ண ட 
மு டி ந் த வு ட ன் ,  மீ த மு ள் ்ள 
இணலத்தணழகண்ள மணணில் மடக்கி 
உழுதால் அது உரமாக மாறும்.

பாகற்காய்
 ப ா க ல்  வி ண த ண ய 

விணதபபதறகு ஒரு நாள் முன்பு பாலில் 
ஊ்றணவத்து விணதத்தால் விணத மவகமாக 
முண்ளத்து நன்்றாக வ்ளரும்.

சுடரக்காய்
 நன்கு  காயந்த காயகண்ள சூரியஒளியில் 

காய ணவத்து பின் அபபடிமய காயந்த பழத்தில் 
மசமிக்கலாம்.

 விணதகண்ள தணணீரில் ஊ்றணவத்து 
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பின் துணியில் கட்டி ணவத்தால் விணதயின் 
முண்ளபபுத்தி்றன் அதிகரிக்கும்.

 பக்க கிண்ளகண்ள கிள்ளி 
விடுவதால், அதிக கிண்ளவிட்டு 
நல்ல தரமான காய கிணடக்கும்.

பூ்சணி
 காயந்த பூசணிக்காணயமய 

பூசணி விணதகண்ள மசமிக்க 
மசமிபபு கலமாக பயன்படுத்தலாம். 
ஆம், நன்கு  பழுத்த காயந்த 
பழத்திலுள்்ள விணதகண்ள 
எடுத்து, அணத சாம்பலுடன் 
கலந்து பின் அந்தக் காயிமலமய 
ணவத்து, காறம்றாட்டத்திறகு 
சிறுதுண்ள விட்டு ஈரமான 
சசம்மண ணவத்து பூசி, மசமிபபு 
கலமாக உபமயாகிக்கலாம்.

பாரம்பரிய மவ்ளாண சதாழில்நுட்பத்ணத 
பறறி விவசாயிகள் மட்டுமின்றி அணனவரும் 
சதரிந்து  சகாள்வது மிக அவசியமாகும். 
ரச ாயனம் கலந்த மணணை மாற்ற 
அவசியமானதாகவும் உள்்ளது. பஞச 
பூதஙகண்ளயும் பாதிக்காமல் பாரம்பரிய 
முண்றயில் மவ்ளாணணம சசயயும் சபாழுது  
நாம் நமது அடுத்த தணலமுண்றக்கு நஞசற்ற 
மவ்ளாண முண்றணயத் தருவமதாடு 
ஆமராக்கியமான உைவுக்கும் வழிவணக 
சசயகின்ம்றாம் என்பணத நிணனவில் 
சகாள்்ள மவணடும். எனமவ பாரம்பரிய 
சதாழில்நுட்பத்தின்(ITK) நணடமுண்றணய 
ஊக்குவிக்க இன்ண்றய விவசாயிகள் 
மத்தியில் விழிபபுைரணவ ஏறபடுத்துவது 
அவசியம்.

திருமதி. செ.ஹரிணி,
உதவிப் பேராசிரியர் (பதாட்டக்கலை),
ஆர்.வி.எஸ். பேளாண்லமை ்கல்லூரி, 
தஞ்சாவூர்.
மின்னஞ்சல்: hariniselvaraj050894@gmail.com 

கு.திருவ்வஙகடம்  
உதவிப் பேராசிரியர் (பூச்சியியல் துலை),
ஆர்.வி.எஸ். பேளாண்லமை ்கல்லூரி, 
தஞ்சாவூர்.
மின்னஞ்சல்: thiru.thanks5@gmail.com 

முல்னேர் அ.அகிவ�ா 
உதவிப் பேராசிரியர் (பதாட்டக்கலை),
ஆர்.வி.எஸ். பேளாண்லமை ்கல்லூரி, தஞ்சாவூர்.
மின்னஞ்சல்: akinoasokan@gmail.com 

கட்டுரையாளரகள்:
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புதுக்மகாட்ணட மாவட்டம், மதர சதரசா 
மவ்ளாணணமக் கல்லூரி இறுதியாணடு 
மாைவரகள் திருவரஙகு்ளம் வட்டாரத்தில் 
ஊரக பணி அனுபவத் திட்டத்தின் கீழ் 
விவசாயிகண்ள சந்தித்து வருகின்்றனர. 
சதன்ணனயில் இன்ண்றய சூழலில் சபரிதும் 
பாதிபணப ஏறபடுத்துவது சுருள் சவள்ண்ள 
ஈ .  இதனால் சதன்ணனயில் மகசூல் 
பாதிக்கபபட்டு விவசாயிகள் நஷடத்ணதச் 
சந்தித்து வருகி்றாரகள். சவள்ண்ள ஈ 
தாக்குதணலச் சமாளிக்கும் முண்றகள் குறித்து 
விவசாயிகளுக்கு வி்ளக்கி வருகி்றாரகள். 

அறிகுறிகள:
 குஞசுகளும், முதிரந்த ஈக்களும் சதன்ணன 

மரஙகளின் ஓணல அடியில் இருந்து சகாணடு 
சாறண்ற உறிஞசுவமதாடு மதன் மபான்்ற திரவக் 

நதன்லனயில் 
ரூநகாஸ் நேள்லள ஈ தாக்குதலும் 
ஒருஙகிலணந்த நேைாணலேயும்

கழிவுகண்ளயும் சவளிமயறறுவதால், கீழ்மட்ட 
அடுக்கில் உள்்ள ஓணலகளின் மமறபரபபில் 
கரும்பூசைம் படாந்்து காைபபடும். சவள்ண்ள 
ஈக்க்ளானது, சதன்ணன தவிர வாணழ, பாக்கு, 
சபமபாட்டா ஆகிய பயிரகளிலும் தாக்குதல் 
ஏறபடுத்துகி்றது.

சமலாணடம முடறகள:
 மஞசள் நி்றம், வ்ளாச்்சியணடந்த சவள்ண்ள 

ஈக்கண்ள கவரும் தன்ணமயுணடயதால், மஞசள் 
நி்ற தாள்களில் ஆமைக்கு எணசைய 
தடவிய ஒட்டும் சபாறிகண்ள (நீ்ளம் 5 அடி 
அகலம் ஒன்னணர அடி) ஏக்கருக்கு 10 
என்்ற எணணிக்ணகயில் 5-6 அடி உயரத்தில் 
ஆஙகாஙமக கட்டி ணவத்து சவள்ண்ள ஈக்கண்ளக் 
கவா்ந்து அழிக்கலாம். மஞசள் வி்ளக்கு 
சபாறிகண்ள ஏக்கருக்கு 2 வீதம் சதன்ணன 

பூச்சி நைலாணமை
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குழு மாண்வரகள்:
ஜெ.உமாபாலன், ன்கா. ஜபருமாள், ப. ன்சதுபதி, ஜப. தினேஷ்,  
சு. பி்்காஷ் குமார், இல. சிபி னமேன், ்ச.குரு பி்்சாத,  
ஜ். திருசஜ்சல்வம் மற்றும் ் ா. பி்தீப் ் ாஜ்.
மின்னஞ்சல்: umabalan2018@gmail.com

மறறும் பாக்கு மதாபபுகளில் அணமத்து 
மாணல மவண்ளகளில் 6 முதல் 11 மணி 
வணர ஒளிரச் சசயவதன் மூலமும் சவள்ண்ள 
ஈக்கண்ள கவா்ந்து அழிக்கலாம். தாக்கபபட்ட 
சதன்ணன மரஙகளின் இணலகளின் மமல் 
சதளிபபான்கண்ள சகாணடு மவகமாக நீணர 
அடிபபதன் மூலம் சவள்ண்ள ஈக்கள் மறறும் 
கரும்பூசைஙகண்ள அழிக்கலாம்.  

ஒரு லிட்டா் தணணீருக்கு 30 மிலி 
மவபசபணசையணய சதன்ணன ஓணலயின் 
அடிபபு்றத்தில் சதளிக்கவும். கரும்பூசைத்ணத 
நிவா்த்தி சசயய ணமதா மாவுக் கணரசணல 
(ஒரு லிட்டா் தணணீருக்கு 25 கிராம் 
பணச) ஓணலகளின் மமல் நன்கு படுமாறு 
சதளிக்கவும்.

இயற்டக எதிரிகள :
 கிணரமசாபிட் இணர விழுஙகிகள் 

இந்தப பூச்சிகளின் வ்ளா்ச்சி நிணலகண்ள 
நன்்றாக உள்சகாள்வதால், தாக்கபபட்ட 
மதாட்டஙகளில் சஹக்மடருக்கு ஆயிரம் 
என்்ற எணணிக்ணகயில் விடவும். இவ்வணக 
சவள்ண்ள ஈக்கள் அதிக்ளவு பரவும் மபாது, 
காக்ஸிசனல்லிட்ட சபாறி வணடுகள், 
என்காரிசிமய ஒடடுணணிகள் ஆகிய இயறணக 
எதிரிகள் மதாபபுகளிமலமய இயறணகயாகமவ 
உருவாக ஆரம்பிக்கும். ஆகமவ, மதாபபுகளில் 

இவ்வணக இயறணக எதிரிகண்ளக் சகாணடு 
தாக்குதலுக்குள்்ளான ஓணலகண்ள சிறிய 
அ்ளவில் சவட்டி பாதிபபு அதிகமாக இருக்கும் 
மரஙகளின் மீது ணவக்கவும்.

மமலும் ,  விவச ாயிகள் அதிக்ளவு 
பூச்சிக்சகால்லிகள் உபமயாகிக்கும் மபாது, 
நன்ணம சசயயும் இயறணக எதிரிகள் அழிந்து 
விடுவதால், பூச்சிக்சகால்லிகண்ள தவிரத்து 
நன்ணம சசயயும் பூச்சிகள் வ்ளா்வதறகு உரிய 
சூழணல மமம்படுத்துவதறகு சாலச் சி்றந்ததாகும் 
என அதில் சதரிவிக்கபபட்டுள்்ளது.
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இன்று யாருக்காவது குட்ணட மாடு – 
சவச்சூர பறறி சதரியுமா ? நமக்கு நாட்டு 
மாடுகள் என்்றாமல நிணனவுக்கு வருவது 
காஙமகயம், சிந்தி மறறும் கிர இன மாடுகள் 
தான். ஆனால் நம் சதன் இந்தியாவின் 
மகர்ளாவில் மகாட்டயம் அருகில் மதான்றிய 
இன்று அழியும் தருவாயில் இருக்கும்  ஒரு 
வணக அழகிய இனம் தான் சவச்சூர. இன்று 
இணவ 100-200 வணர மட்டுமம இந்தியாவில் 
காைபபடுகி்றது என்பது வருத்தமான தகவல். 
சபாதுவாகமவ நம் நாட்டு வணக மாடுகள் 
பால் உறபத்தி குண்றவாக இருபபினும் 
அதிக மநாய எதிபபு சக்தி சகாணடுள்்ளணவ. 
சவச்சூர இன மாடுகள் மகர்ள பருவநிணலக்கு 
ஏற்றணவ. உயரம் குண்றவாக இருபபதினால் 
சசல்லமாக குட்ணட மாடு என அணழபணபது 

அழியும் தருோயில் 
குடல்ட ோடுகள்

வழக்கம். அதனின் சி்றபபு இயல்புகண்ள 
அறிந்து ணவத்து இருபபது நம் கடணம 
என்பதில் ஐயமில்ணல.

சதாற்றம் மற்றும் பபயரக்காரைம் :
1. சதன் மகர்ளாவின் மகாட்டயம் 

மாவட்டத்தில் ணவக்கம் அருமக மவம்பநாடு 
ஏரியின் ஓரத்தில் உள்்ள சிறிய இடம் - 
சவச்சூர என்்ற இடத்தின் சபயரால் சவச்சூர 
மாடுஅறியபபடுகி்றது. 

2. மாடுகள் சவளிர சிவபபு, கருபபு 
அல்லது மான் மறறும் சவள்ண்ள நி்றத்தில் 
இருக்கும். காண்ளகளில், முன் மறறும் 
பின்பகுதிகளுக்கு இணடமய உள்்ள நி்றம் 
ஒபபீட்ட்ளவில் அடர அல்லது அடர சாம்பல் 
ஆகும்.

பாரம்பரியம்
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3. சகாம்புகள் சிறியதாக, முன்மனாக்கி 
மறறும் கீழ்மநாக்கி வண்ளந்திருக்கும். சில 
சந்தரபபஙகளில், அணவ மிகவும் சிறியணவ 
மறறும் அரிதாகமவ காைபபடுகின்்றன. 

4. மகர்ளா பகுதியின் சவபபம் மறறும் 
ஈரபபதமான காலநிணலக்கு இவ்வணக 
மாடுகள்  நன்கு சபாருந்துகின்்றன. 
சவச்சூர மாடுகள்  உரம் மறறும் பாலுக்காக 
பராமரிக்கபபடுகின்்றன. 

5. இதன் இனபசபருக்கப பாணதயில் 
மகர்ளாவின் ஆலபபுழா , மகாட்டயம், 
பத்தனம்திட்டா மறறும் க ாச ரமக ாடு 
மாவட்டஙகள் அடஙகும்.

6. இது உலகின் சிறிய மாடாக கின்னஸ் 
சாதணன புத்தகத்தில் இடம்பித்துள்்ளது.

7. சவச்சூர மாடுகள் குண்றந்த உைவில் 
நிண்றய பால் க்றக்கக்கூடியது. உணணும் 
தீவன அ்ளவில் இருந்து ஒபபிடுணகயில் பால் 
உறபத்தி அதிகம் மறறும் பால் சகாழுபபு 
சதவிகிதமும் அதிகமாக காைபபடும்.

8. சவச்சூர மாடுகள் 1960 வணர 

மகர்ளத்தில் பிரபலமாக இருந்தன, ஆனால் 
இந்த மாடுகள் கலபபினத்துக்கு ஆ்ளானதால் 
அரிய மாடுக்ளாயின. 

9. 2000 ஆம் ஆணடில், சவச்சூர மாடு 
உள்நாட்டு விலஙகு மவறுபாட்டுக்கான 
உைவு மறறும் மவ்ளாண அணமபபின் (FAO) 
உலக கணகாணிபபு பட்டியலில், உடனடியாக 
அழியக்கூடிய விலஙகு பட்டியலில் இடம் 
சபறறிருந்தது. 

சிறபபு பணபுகள:
 சராசரி உடல் எணடயாக சவச்சூர 

காண்ளகள் 170 கிமலா வணரயும் க்றணவ 
மாடுகள் 130 கிமலா வணர காைபபடும்.

 சர ாசரி உயரம் 87 முதல் 99 
சசன்டிமீட்டர வணர மட்டுமம  இருக்கும்.

 சராசரி நீ்ளம் 124 சச.மீ. வணர வ்ளரும்.

 முதல் கன்று ஈனும் காலம் - 36 
மாதஙகள் 

 கன்றுகளுக்கிணடயிலான காலம் - 14 
மாதஙகள் 
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 பால் உறபத்தி - 2.5 - 3 லிட்டர / 
தினம் 

 பால் க்றக்கும் காலம் - 240 நாட்கள்.

 கன்று பி்றக்ணகயில் கன்று 11 - 12 
கிமலா  மட்டுமம எணட இருக்கும்.

 ஒரு பாலூட்டலுக்கு சராசரி பால் 
மகசூல் 561 கிமலா மறறும் பால் சகாழுபபு 
சதவீதம் 4.7 முதல் 5.8 வணர கிணடக்கும் 
தன்ணம சகாணடது.

சவச்சூர மாடுகளின்  அதிக பால் மகசூணலக் 
சகாணடு, அதன் உடல் எணட மறறும் மிகக் 
குண்றந்த தீவனத் மதணவகளின் விகிதத்தில் 
கைக்கிடபபட்டு, இந்திய மவ்ளாண ஆராயச்சி 
கவுன்சில் சமீபத்திய காலணடரின் கீழ் 
‘தனிபபட்ட இனமாக’ பட்டியலிடபபட்டு 
மதசிய விலஙகு மரபணு வ்ளஙகளின்  
பணியகத்தால் (National Bureau of Animal 
Genetic Resources) சவளியிடபபட்டது.

கலபபின மாடுகண்ள விட சவச்சூர 
மாடுகளின் பாலில் சகாழுபபு மறறும் 
சமாத்த திடபசபாருட்களின் (total solids) 
சதவீதம் அதிகம். ஆனால் இந்த மாடுகளின் 
பாலில் மிகவும் குறிபபிடத்தக்க அம்சம் 
என்னசவன்்றால் சகாழுபபு கும்ளாபுல்களின் 
அ்ளவு சிறியதாக இருக்கும். சவச்சூர பசுவின் 
(3.21 ணமக்ரான்) பாலில் உள்்ள சகாழுபபு 
உருண்ளயின் சராசரி அ்ளவு ஆட்டின் (2.60 
ணமக்ரான்) அ்ளணவ விட அதிகமாக உள்்ளது, 
ஆனால் கலபபின மாடுகள் (4.87 ணமக்ரான்) 
மறறும் முரரா எருணம (5.85 ணமக்ரான்) 
ஆகியவறண்ற விட கணிசமாக சிறியது. 

சகாழுபபு கும்ளாபுல்களின் சிறிய அ்ளவு 
அதிக பரபப்ளவு காரைமாக (greater 
surface area) அதிக பாஸ்மபாலிபபிட் 
உள்்ளடக்கத்ணதக் குறிக்கி்றது. மூண்ள 
மறறும் நரம்பு திசுக்களின் வ்ளரச்சியில் 
பாஸ்மபாலிபபிட்கள் முக்கியமானணவ மறறும் 
சகாழுபணப உறிஞசுதல் மறறும் சசரிமானம் 

மைருத்துேர். ம. தமிழணணல., எம.வி.எஸ்.சி., 
உதவிப் பேராசிரியர், ்கால்்ல்ட ேராமைரிப்புத்துலை, ோ்னேராயர் 
பேளாண்லமை ்கல்லூரி, மைணக்க்டவு, போள்ளாச்சி – 642103.
மின்னஞ்சல்: thamizhlpt@gmail.com 

கட்டுரையாளரகள்:

சசயவதிலும் முக்கிய பஙகு வகிக்கி்றது.

்்ளரபபு  முடற:
வீட்டிலிருந்து  காணலயில் மாடுகள் 

மமயச்சலுக்கு விடுவிக்கபபடுகின்்றன. 
இணவ  ஒன்று கூடி, சபரிய குழுக்க்ளாக 
மமயச்சலுக்குச் சசல்கின்்றன. மமயச்சல் 
பகுதியில் இனபசபருக்க காண்ளகளும் 
உள்்ளன. இந்த காண்ளகளிடமிருந்து 
இயறணகயான இனச்மசரக்ணக மூலம் பசுக்கள் 
கருத்தரிக்கின்்றன. விலஙகுகள் மாணல 
மநரத்தில்  வீடு திரும்பும். காண்ளகள் 
கிணடக்காத மநரத்தில் சசயறணக கருவூட்டல் 
மூலம் கருத்தரிக்கபபடுகி்றது. சபாதுவாக 
விலஙகுகள் இரவில் சகாட்டணககளில் 
அணடத்து ணவக்கபபட்டிருக்கும். மாநிலத்தின் 
மற்ற பகுதிகளில் இருபபது மபால் தினசரி 
சகாட்டணககண்ள சுத்தம் சசயவது இல்ணல. 
உரம் ஆணடுக்கு 3 அல்லது 4 முண்ற 
அகற்றபபட்டு, சாகுபடிக்கு தணழக்கூ்ளமாக 
(கரிம உரமாக) பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

சவச்சூர இனம் தறசபாழுது 100- 200 
என்்ற அ்ளவிமலமய உள்்ளது. அணவ கால்நணட 
மறறும் மவ்ளாணணமக் கல்லூரிகளில் 
சபரும்பாலும் காைபபடுகி்றது. அழியும் 
தருவாயில் உள்்ள சவச்சூர குட்ணட மாடுகண்ள 
காக்க மவணடியது நம் சபாறுபபு ஆகும்.
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வ்றணட நில விவசாயத்தில் ஆடுகள் மிக 
முக்கிய அஙகமாக திகழ்கின்்றன. தமிழ்நாடு 
மவ்ளாணணம பல்கணலக் கழகத்தின் கீழ் 
இயஙகும் மதுணர மவ்ளாணணம கல்லூரி 
மறறும் ஆராயச்சி நிணலயத்தில் நான்காம் 
ஆணடு பயிலும் மாைவிகள் து. சத்யா, 
ம.சத்யா, த. சவிதா, மு. சசல்வமமனா, ர. 
ஷாலினி, க. சணமுகி ஆகிமயார  ஊரக 
மவ்ளாணணம பணி அனுபவ இத்திட்டத்தின் 
ஒரு பகுதியாக  வாரந்மதாறும் திஙகட்கிழணம 
அன்று அருபபுக்மகாட்ணட அரசு மருத்துவமணன 
அருகில் நணடசபறும் ஆட்டுச்சந்ணதக்கு 
மநரடியாக சசன்று விவசாயிகண்ள சந்தித்தனர. 
இந்த சந்ணதக்கு எட்ணடயபுரம், திருமஙகலம், 

ேைண்ட நிைத்தில் ைாபம் தரும் 
ஆடு ேளர்ப்பு முலைகள்

கமுதி, இராமநாதபுரம் மபான்்ற பல்மவறு 
மாவட்டஙகளில் இருந்து விவசாயிகள் 
பஙமகறகின்்றனர. 

ஜமுனாபரி, தணலச்மசரி, கன்னி ஆடு, 
சகாடி ஆடு, சசன்ணன சிவபபு, இராமநாதபுரம் 
சவள்ண்ள, பள்ளி ஆடு, சசம்மறி ஆடு, மவலி 
ஆடு, மயிலாம்பாடி மபான்்ற ஆடு இனஙகள் 
இந்த சந்ணதயில் விறபணன சசயயபபடுகி்றது.

அருபபுக்சகாடட்ட ஆடடுச் ்சநடதயில்  
ச்்ளாண  மாைவிகள

வ்றணட நில  விவசாயத்தில் ஆடுகள் மிக 
முக்கிய அஙகமாக திகழ்கின்்றன. சபாதுவாக 
ஆடுகள் பால் மறறும் இண்றச்சி மநாக்கத்திறகாக 

த�ாழில்

(பகுதி-1)
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வ்ளரக்கபபடுகி்றது. உலக சந்ணதயில் ஆடு 
பால், மதால்கள், முடி மறறும் ஆட்டு 
இண்றச்சித் மதணவ அதிகமாக உள்்ளது. ஆடு 
வ்ளரபபு சதாழில் தமிழகத்தில் மிக மவகமாக 
உயரந்து வருகி்றது. குண்றந்த முதலீடு மறறும் 
குண்றந்த சசலவில் அதிக இலாபம் ஈட்டலாம். 
ஆடு வ்ளரபபு என்பது உலர நில  விவசாய 
முண்ற நணடமுண்றயில் உள்்ள பகுதிகளில் 
நன்கு நிறுவபபட்ட விவசாயமாகும் . 
மமலும் நிலமற்ற சதாழிலா்ளரகள் ஆரம்ப 
முதலீடுகளுடன் ஆடு வ்ளரபபு சதாழிணல 
சி்றபபாகச் சசயகி்றாரகள். இதனால் ஆடுகண்ள 
‘ ஏணழயின் மாடு ‘ என்று அணழக்கின்்றனர.

ஆடு ் ்ளரபபின்  �ன்டமகள:
 ஆரம்பத்தில் சிறிய முதலீடு சகாணமட 

ஆடு வ்ளரபபுத்  சதாழிணலத் சதாடஙகலாம். 
ஒரு கலபபின மாட்டின் விணலயில் ஏ்றக்குண்றய 
10 உயரதர ஆடுகண்ள எளிதாக வாஙக 
முடியும். 

 ஆடு வ்ளரபபின் ஆரம்ப முதலீடு 
பால்பணணைணய விட குண்றவாக இருக்கும்.

 மமலும் ஆட்டு இண்றச்சி  குண்றந்த 
சகாலஸ்ட்ரால் சகாணடது.

 ஆடுகளின் கருவுறுதல் காலம் 
குண்றவாக இருக்கும். இணவ 16-17 மாத 
வயதில் பால் சகாடுக்கத் சதாடஙகும். 
சபாதுவாக ஒரு பருவத்தில் ஒரு ஆடு 
இரணடு குட்டிகண்ள மபாடும்.

 ஆடு வ்ளரபபு சதாழிலுக்கு பல்மவறு 

வஙகிகள் கடன்கண்ள வழஙகுகின்்றன.

 ஆடுகள் கசபபான சுணவணய அதிக 
அ்ளவில் தாஙகக்கூடியணவ.

 எனமவ , அணவ மற்ற விலஙகுக்ளால் 
உட்சகாள்்ளபபடாத அணனத்து வணகயான 
தாவரஙகண்ளயும் உட்சகாள்கின்்றன .

 ஆடுகள்  எல்ல ா  வணகய ான 
தட்பசவபப நிணலகளிலும் வாழக்கூடியணவ.

 ணநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், சபாட்டாசியம் 
மபான்்ற சத்துக்கள் ஆட்டு எச்சத்தில் 
நிண்றந்துள்்ளன. எனமவ இது சி்றந்த இயறணக 

உரமாகும்.

தமிழகத்தில் ஆடு ் ்ளரபபு லாபமா ?
ஆம், ஆடு வ்ளரபபு சதாழில் தமிழ்நாட்டில் 

லாபகரமான சதாழில் ஆகும். ஏசனனில் 
இண்றச்சி உணபவரகளில் 98 சதவீதம் 
மக்கள் தமிழகத்தில் உள்்ளனர .  ஒரு 
பணணையில் 100 ஆடுகண்ள வ்ளரபபதன் 
மூலம் நல்ல வருமானம் ஈட்டலாம். மற்ற 
கால்நணடகளுடன் ஒபபிடும்மபாது ஆடு 
வ்ளரபபு எளிதானது. எனமவ ஆடு வ்ளரபபு 
எபமபாதும் லாபகரமான வணிகமாகும் 
. ஆடுகள் வாழ்வதறகு  குண்றந்தபட்ச 
இடமம  மபாதுமானது. ஆடு வ்ளரபபில் 
மமலாணணம தி்றன் முக்கிய பஙகு வகிக்கி்றது. 
எனமவ சி்றந்த ஆடு பணணையில் இருந்து  
ஆடு  வ்ள ர ப பு  பயி ற சி  ச பறுவது 
அவசியம். 
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ஆடு ் ்ளரபபில் கிட்டக்கும் பபாருடகள
ஆடடு இடறச்சி :  
நல்ல ஆட்டு இண்றச்சிக்கு அதிக மதணவ 

உள்்ளது. மற்ற வணககளுடன் ஒபபிடும்மபாது 
இது சுணவயான இண்றச்சி ஆகும்.  இண்றச்சி 
மநாக்கஙகளுக்காக உயிருள்்ள ஆடுகண்ள 
விறபதன் மூலம் அதிக வருமானம் ஈட்டலாம். 
மமலும் இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் மற்ற 
மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கும் ஏறறுமதி 
சசயயலாம்.

ஆடடுப பால் :
ஆட்டுபபாலில் சகாழுபபு சத்து குண்றவாக 

உள்்ளது. லாக்மடாஸ் சகிபபுத்தன்ணம 
இல்லாதவரகளுக்கு ஆட்டு பால் மிகவும் 
சபாருத்தமானது.  ஒரு ஆடு பணணைணய 
சதாடஙகுவதறகு மதணவயான பல ஆடு 
இனஙகள் உள்்ளன.

ஆடடு எரு :
ஆட்டு எருவில் அதிக தணழ, மணி மறறும் 

சாம்பல் சத்துக்களின் மதிபபு உள்்ளதால் மணபுழு 
உரம் தயாரித்து  நல்ல லாபம் ஈட்டலாம்.

தமிழ�ாடடில் ஆடு ்்ளரபபுக்கு ஏற்ற 
பகாட்டடககள

ஆடுகளின் ஆமர ாக்கியம் மறறும் 
உறபத்தியில் வீட்டுவசதி முக்கிய பஙகு 
வகிக்கி்றது. சகாட்டணக கிழக்கு-மமறகு 
திணசயில் இருக்க மவணடும். சுத்தமான காறறு, 
சவளிச்சம் மறறும் வீட்டிறகுள் குளிரச்சியான 
சூழல்  ஆடு  வ்ளரபபிறகு மதணவ.  இது 
சவபப-வ்றணட நிணலகளுக்கு சி்றபபாகச் 
சசயல்படுகி்றது. ஆடு சகாட்டணக அணமக்க 
குண்றந்த சசலவு மபாதுமானது. ஆடுகளின் 
ஆமராக்கியத்திறகு ஆடு சகாட்டணக நன்கு 
காறம்றாட்டமாக இருபபது அவசியமாகும்.  
ஒரு பக்கத்திலிருந்து  புதிய காறறு உள்ம்ள 
வர மவணடும். மமலும் மறச்றாரு பக்கத்தில்  
சகாட்டணகயில் தயாரிக்கபபட்ட மாசுபட்ட வாயு  
சவளிமய்ற மவணடும். இந்திய தட்பசவபப 
நிணலகளின் அடிபபணடயில் சகாட்டணகயின் 
கிழக்கு-மமறகு நீ்ளமான பக்கமம சி்றந்ததாகக் 
கருதபபடுகி்றது. ஆடு சகாட்டணக தணரயில் 
இருந்து 2 முதல் 3 அடி தூரத்தில் இருக்க 
மவணடும். சகாட்டணக 20 அடி அகலமும், 
மதணவயான அ்ளவு நீ்ளமும் இருக்க மவணடும்.

-பதா்டரும்..

க.ெணமுகி, ை.ஷாலினி, மு.செல்வமவ�ா, த.ெவிதா, ம.ெதயா, து.ெதயா
்ான்காம ஆண்டு மைாணவி்கள், பேளாண்லமை ்கல்லூரி மைற்றும ஆராய்ச்சி நிலையம, மைதுலர  

மைற்றும ப.வ்வணுவத்வன்,
உதவிப்  பேராசிரியர் (விலத அறிவியல்)
பேளாண்லமை அறிவியல் நிலையம, அருப்புகப்காடல்ட.
மின்னஞ்சல்: shanmugi1121@gmail.com

கட்டுரையாளரகள்:
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உைவு என்பது நம் அத்தியாவசியத் 
மதணவகளில் முதன்ணமயானது. அத்தணகய 
உைவானது நம் உடலுக்குத் மதணவயான 
அணனத்து சத்துக்கண்ளயும் அளித்து மநாயற்ற 
வாழ்ணவத் தருவதாக இருக்க மவணடும். 
இன்ண்றய  நாகரீக உலகில் மாறிவரும் 
சூழலுக்மகறப நமது உைவு பழக்கவழக்கமும் 
மாற்றமணடந்து உள்்ளது. இத்தணகய 
மாற்றஙகளின் காரைமாக பலவிதமான உடல் 
உபாணதக்ளால் மக்கள் பாதிபபணடந்துள்்ளனர. 
அவறறில் முதன்ணமயாக அறியபபடுவது 
நீரிழிவு என்று சசால்லபபடும் சரக்கணர 
மநாயாகும். மநாயற்ற வாழ்மவ குண்றவற்ற 
சசல்வம் என்பது பழசமாழி. நாம் மநாயின்றி 
வாழ ஆமராக்கியமாக இருக்க மவணடும். 
ஆமராக்கியத்திறகு இன்றியணமயாதது சத்தான 

உணநே ேருந்து - 
முருஙலக விருந்து

உைவு. அதனால் தான் நம் முன்மனாரகள் 
‘உைமவ மருந்து மருந்மத உைவு’ என்று 
வாழ்ந்தாரகள். 

இயறணக மருத்துவரகள் பலர ால் 
மருத்துவத்திறகாக பயன்படுத்தபபடும் 
மு ரு ங ணக  மி க வு ம்  ஊ ட் ட ச் ச த் து 
வாயந்ததாகும். முருஙணக மரத்தின் பல்மவறு 
பாகஙகள் பழஙகாலம் முதமல அவறறின் 
ஊட்டச்சத்திறகாக பயன்படுத்தப படுகின்்றது. 
தறமபாது சில வருடஙக்ளாக முருஙணகயில் 
மமறசகாணடுள்்ள ஆராயச்சிகளும் இவறண்ற 
உறுதி சசயதுள்்ளன. இந்தியா, கிழக்கிந்திய 
தீவுகள், பிலிபணபன்ஸ் மறறும் ஆபபிரிக்கா 
ஆகிய நாடுகளில் முருஙணகயின் சாறு, கசாயம் 
ஆகியணவ நாட்டு மருந்துகளில் அதிக்ளவில் 
பயன்படுகின்்றன. உலக்ளவில் பல்மவறு 

உணவு
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மருந்துகளுக்கு முருஙணக பயன்படுகின்்றது. 
முருஙணகயின் அணனத்து பாகஙகளும் 
இருதய மறறும் இரத்த ஓட்ட ஊக்கியாக 
பயன்படுகின்்றன. 

இடலகள 

சகாபபு்ளஙகள் மறறும் மதால் எரிச்சல் 
மபான்்றவறண்ற குைபபடுத்த இணலகண்ள 
கசக்கி மதாலின் மீது ணவக்க மவணடும். 
பியூரமடா ரிமகா என்்ற நாட்டில் அவுரி 
இணலகளுக்குப பதிலாக முருஙணக இணலகள் 
பயன்படுத்தபபடுகின்்றது. வயிறறில் உள்்ள 
பூச்சிகண்ள சவளிமயற்ற இணலகண்ள 
அணரத்து பத்து மபாடுவது வழக்கம். 
மமலும் அணவ நாய, குரஙகு மறறும் பாம்பு 
கடிக்கும் மபாடபபடும். இந்தியாவில் இந்த 
இணலகளின் சாறு இரத்தக்சகாதிபபிறகு 
மறறும் இதய படபடபபிறகும் மருந்தாகப 
பயன்படுகி்றது. சசனிகல் என்்ற நாட்டில், 
இணலச் ச ாறறின் கசாயம் ச ரக்கணர 
மநாயாளிகளுக்கு குளுக்மகாஸ் அ்ளவிணன 
கட்டுக்குள் ணவக்கப பயன்படுகி்றது. மதனுடன் 
இணலச்சாறு கலந்து பருகி பின் மதஙகாய 
பாலிணன 2 அல்லது 3 முண்ற பருகினால் 
மபதி, வயிறறுப மபாக்கு மறறும் குடல் 
வீக்கம் மபான்்ற உபாணதகள் குைமாகும். 
இணலச்சாறு மறறும் மகரட் சாறு கலந்து 
பருகினால் சிறுநீர சவளிமயற்றம் அதிகமாகி 
சிறுநீரகக் மகா்ளாறுகள் குைமாகும். இந்தியா 
மறறும் நிகாரகுவா நாடுகளில் இணலகள் 
மறறும் இ்ளம் சமாட்டுகண்ள சநறறியில் 
மதயத்து, தணல வலிக்கு நிவாரணியாகப 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. இந்தியா மறறும் 
பிலிபணபன்ஸில் சுரபபிகளின் வீக்கத்ணதக் 
குண்றக்க, பசுணமயான இணலகண்ளப பத்து 

மபாடுவது வழக்கமாகும். இணலகளுக்கு 
வயிறறுப பூச்சிகண்ள அழிக்கும் தன்ணமயும் 
உணடு .  இ ந் தி ய ா வி ல்  முரு ஙணக 
மரத்திலிருந்து, மநாய எதிரபபுச் சக்தி, 
குழந்ணத பி்றபபு, கல்லீரல் குண்றபாடுகள் 
மறறும் பல பயன்களுக்காக ஆயுரமவத 
மருந்துகள் தயாரிக்கபபடுகின்்றன. 

பூக்கள மற்றும் காய்கள

பணணடய காலம் முதமல பூக்கள் 
சத்து மருந்தாகவும் மறறும் சிறுநீரக 
மகா்ளாறுகளுக்கு பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 
மமலும் வீக்கம், தணச மகா்ளாறுகள், கட்டிகள் 
மறறும் மணணீரல் வீக்கம் ஆகியவறறிறகும் 
பூ க் கள்  ப யன்படுத் த ப படுகின்்றன . 
இந்தியாவில் பூக்களிலிருந்து எடுக்கபபடும் 
ச ாறு சத ாணணட க ரக ரபபு மறறும் 
மாரபுச்சளி ஆகியவறண்ற குைமாக்கப 
பயன்படுத்தபபடுகின்்றது. பியூரமடா ரிமகா 
நாட்டில் பூக்களின் கசாயம் கணகண்ளத் 
தூயணமபபடுத்தவும், மன மநாயகண்ள 
குைமாக்கவும் பயன்படுத்தபபடுகின்்றன. 
பூக்கள் மறறும் மவரகளில் சதாறறு 
இல்லாத மநாயக்கு மநாய எதிரபபுத்தி்றன் 
சபாருள் உள்்ளது. இது காலரா மநாயக்கு 
எதிராகவும் பூஞசாைக் சகால்லியாகவும் 
உபமயாகபபடுத்தபபடுகின்்றது. பூக்களின் 
சாறறிணன பாலுடன் மசரத்து பருகினால் சிறுநீரக 
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ஊக்கியாகவும், ஜீரை சக்திணய மமம்படுத்தவும் 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. பூக்களின் கசாயம் 
இருமணல குைபபடுத்துகின்்றன. காயகள் 
வயிறறுப பூச்சிகண்ள அழிக்கவும், கல்லீரல் 
மறறும் மணணீரல் குண்றபாடுகண்ள நீக்க 
மறறும் மூட்டு வலிணய குைமாக்கவும் 
பயன்படுத்துகின்்றன. 

ச்ரகள
மவரகள் காயச்சணல குைமாக்கவும் 

சமன்று சாபபிடுவதால் சளி அறிகுறிகண்ள 
அகற்றவும் உபமயாகபபடுத்தபபடுகின்்றது. 
மவரின் சாறு மதாலுக்கு மருந்தாகும். 
மவரின் வடிகட்டிய சாறு சாதாரை புண 
மறறும் உராயவதினால் ஏறபடும் புண 
மபான்்ற காயஙகண்ள குைமாக்கும். இந்தியா 

மறறும் இந்திய-சீனா பகுதிகளில் ஸ்கரவி 
என்்ற மநாணயக் குைமாக்கும். மவரகளின் 
சாறறிணன பாலுடன் கலந்து பருகுவதால் 
விக்கல், ஆஸ்துமா, முடக்குவாதம், கல்லீரல் 
மறறும் மணணீரல் வீக்கம், உள்பு்ற மறறும் 
சவளிபபு்ற வீக்கஙகள் ஆகியவறண்ற 
குைபபடுத்தும். மவரகண்ளப பிழிந்து 
வரும் சாறறிணன ‘ரம்’ என்்ற பானத்துடன் 
பருகுவதால் முடக்குவாதம் குைமாகும். 
பல்வலி மறறும் காது வலியிணன குைமாக்க 
மவரகளின் புணகயிணன நுகரலாம். மவரகள், 
மரபபட்ணடகள் மற்றம் இணலகளிலிருந்து 
எடுக்கபபட்ட சாறறிணன நாசிகளில் 
இடுவதால் மூண்ளச்சாவு ஏறபட்ட மநாயாளிகள் 

குைமாவாரகள். சிலர சளிணய குைபபடுத்த 
15 சச.மீ அ்ளவுள்்ள மவரிணன சமன்று 
வருவாரகள். சளிணய குைமாக்க மவரின் 
சாறண்ற சகாபபளிக்கலாம். துணடாக்கிய 
மவரகளிலிருந்து சசயயபபட்ட பணசயானது 
உபபுடன் மசரத்து மதால் மநாயகண்ளக் 
குைமாக்கவும் உபமயாகபபடுகின்்றது. 
காயந்த மவரகளிலிருந்து எடுக்கபபட்ட 
சாறறிணன மூன்று மணிமநரத்திறகு ஒரு 
முண்ற உட்சகாணடால் சிறுநீரக ஊக்கியாகப 
பயன்படும். பாம்பு கடிக்கு, விஷம் நீக்கும் 
மருந்தாக இவ்மவரகண்ள சமன்று சாறறிணன 
விழுஙகலாம். மவரபட்ணடகளில் உள்்ள 
‘சமாரிஞசிணனன்’ என்்ற (0.105 சதவீதம்) 
கருமி்ளகுடன் ம ச ர த்து  உணபத ால் 
கருகணலபபிறகுப பயன்படுகின்்றது . 
ஆயினும்,  இதில் பல சமயஙகளில் 
மரைஙகள் கூட நிகழலாம். மவரகள் கசபபாக 
இருபபதுடன் உடல் மறறும் நுணரயீரல் 
ஊக்கியாகவும், சளி நீக்கியாகவும், சிறுநீரக 
ஊக்கியாகவும், பக்கவாதத்ணத குைமாக்கவும் 
மறறும் மனமநாயகளுக்கு மருந்தாகவும் 
பயன்படுகின்்றது.

ச்ர மற்றும் மர படட்ட 
இந்தியாவில் மர மறறும் மவர பட்ணடகள் 

பசிணயத் தூணடுவதறகும், ஜீரை சக்திக்கும் 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. சசனிகல் நாட்டில் 
மவரபட்ணட, மவரகள், இணலகள் மறறும் 
பூக்களின் சாறு, மனமநாய மறறும் குடல் 
ஆகியவறண்ற குைமாக்கப பயன்படுகி்றது. 
சிறுநீரக கறகண்ளக் குைமாக்க மவர 
பட்ணடயின் கசாயம் பயன்படுகின்்றது. 
மரபபட்ணட மறறும் மவர பட்ணடகளுக்கு 
உைரச்சி, ஊக்கம் மறறும் பூச்சிகண்ள அழித்தல் 
ஆகிய குைஙகள் உணடு. இந்தியாவில் மவர 
பட்ணடயானது மணணீரல் வீக்கம், கழுத்துப 
பகுதியில் கட்டிகள் உருவாகுதல் மறறும் 
வயிறறுபபுண ஆகியவறண்ற கட்டுபபடுத்தும். 
மவர பட்ணடயின் சாறு காது வலி மறறும் 
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பல்வலி ஆகியவறண்ற குைபபடுத்தவும் 
பயன்படுகி்றது. மவரகளில் உள்்ள ‘ஸ்ணபஸின்’ 
என்்ற பாக்டீரியா சகால்லி நரம்புகண்ளச் 
சசயலிழக்கச் சசயது மூண்ளணய பாதிபபிறகு 
உள்்ளாக்கும். பிலிபணபன்ஸ் நாட்டில், மவரின் 
கசாயத்ணத மநாயாளிகளுக்கு சகாடுபபாரகள். 

பிசின் 
நல்சலணணையுடன் 

முருஙணக பிசிணனக் கலந்து 
தணலவலிணய குைமாக்க 
உ ப ம ய ா கி க் க ல ா ம் . 
இ த ண ன  க ா து க ளி ல் 
விட்டால் காதுவலியும் 
குைமாகும். ஜாவாவில் 
வயிறு மகா்ளாறுகளுக்கும், 
இ ந் தி ய ா வி ல்  ப ல் 
சச ா த்ணதக்கும் இதன் 
பிசின் பயன்படுகின்்றது. 
பிசினிறகு சிறுநீரகத்ணத 
சவளிமயறறும் ஆற்றலும் 
உணடு. இந்தியா மறறும் 
ச ச னி க ல்  ந ா ட் டி ல் 
காயச்சல், வயிறறுபமபாக்கு 
மறறும் ஆஸ்துமா ஆகிய 
மநாயகண்ளக் குைமாக்க 
ப ய ன் ப டு கி ன் ்ற து . 
பி சி ன ா ன து  ம த ா ல் 
வி ய ா தி க ளு க் கு 

ம ரு ந் த ா க வு ம்  ப ய ன் ப டு கி ்ற து . 
இ ந் தி ய ா வி ல்  க ரு க ண ல ப பி ற கு ம் , 
மூட்டுவலி ஆகியவறறிறகும் பிசின் 
உபமயாகபபடுத்தபபடுகி்றன்்றது. 

விடதகள 

விணதகள் காயச்சலுக்கு மருந்தாகப 
பயன்படுகின்்றது. வயிறறு கட்டிகளுக்கு 
விணதகளும், பி்ற கட்டிகளுக்கு பூக்கள், 
இணலகள் மறறும் மவரகளும் மருந்தாகப 
ப யன்படுகி்றது .  ஆரூப ா  ந ா ட் டில் 
நசுக்கிய விணதகள் மதால் மநாயகளுக்கு 
உபமயாகபபடுத்தபபடுகின்்றன. எணசைய 
இந்தியாவில் விணத எணசைய தடவுவதால் 
மதால் வியாதி, மூட்டுவலி மறறும் வீக்கம் 
குைமாகும். மனமநாய மறறும் ஸ்கரவி 
மபான்்ற மநாயகளுக்கு விணத எணசைய 
பயன்படுகின்்றது. ஓமன் நாட்டில் வயிறு 
மகா்ளாறுகளுக்கும், முடி வ்ளரவதறகும் 
மறறும் மைமூட்டவும் விணத எணசைய 
பயன்படுத்தபபடுகின்்றது.

ன்கா. பாணடிததுன்  
உணவு மைற்றும  ஊட்டச்்சத்தியல் துலை,  
்சமுதாய அறிவியல் ்கல்லூரி மைற்றும ஆராய்ச்சி நிலையம, மைதுலர. 
அலைபேசி எண்– 8122598840 
மின்னஞ்சல் – nanalpandi@gmail.com 

மு. ஆசிப் 
உழவியல் துலை,  
பேளாண்லமைக ்கல்லூரி மைற்றும ஆராய்ச்சி நிலையம, மைதுலர. 
அலைபேசி எண்– 8148788441,  
மின்னஞ்சல் – aasifagri001@gmail.com

கட்டுரையாளரகள்:
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ஹைதராபாத்தில் உள்்ள சபாகனபள்ளி காயகறி சந்ணதயில் தினம் 
10 டன் காயகறி வீைாகிக்சகாணடு இருந்தது.

அஙமக இருக்கும் அஹூஜா எஞனியரிங எனும் கம்பனி அணத ணவத்து 
மீத்மதன் எடுக்கும் புராஜக்ட் ஒன்ண்ற சந்ணதயில் நிறுவியது.

வீைாகும் பழ காயகறி கழிவுகண்ள ஒரு புராச்ரில் மபாடுகி்றாரகள். அது 
அணத அணரத்து கூழாக்குகி்றது. அதன்பின் அந்த கூழ் ஒரு சதாட்டியில் 
சகாட்டபபடுகி்றது. அதில் இருக்கும் பாக்டிரியாக்கள் காயகறி-பழக் கூணழ 
உணடு காறறு பிரிணகயில் அது மீத்மதன் ஆக சவளியாகி்றது.

இந்த மீத்மதணன எரிசபாருள் ஆக பயன்படுத்தலாம். கழிவுகள் 
மின்சாரமாக மாறும். 

இபபடி தினம் மதஙகும் 10 டன் கழிவில் இருந்து தினம் 500 யூனிட் 
மின்சாரம் கிணடக்கி்றது. சந்ணதயில் இருக்கும் 120 சதருவி்ளக்குகளும், 
170 கணடகளுக்கும் மின்சாரம் கிணடக்கி்றது.

ஆந்திராவில் இந்த கம்பனி இபபடி பல மகாழிபபணணைகளில் 
மகாழிக்கழிவில் இருந்து மின்சாரம் எடுக்கும் சின்ன பி்ளாணட்க்ளயும் நிறுவி 
வருகி்றது. மகாழிக்கழிணவ இபபடி மீமதன் ஆக மாறறினால் மின்சாரம் 
கிணடபபதுடன், நல்ல சத்தான உரமும் கிணடக்கும். 

இபபடி நாடு முழுக்க சந்ணதகளில் வீைாகும் காயகறி கழிவுகள் 
மின்சாரமாக மாறினால் மாநகராட்சிகளுக்கு குபணப அள்ளும் மவணல மிச்சம். 
குபணபயும் சபான்னாகும்.

கழிவில் 
இருந்து 
நசல்ேம்

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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அக்ரிசக்தி மின் ஊ்டகக் குழு
நிறு்னர மற்றும் சிறபபாசிரியர

செல்வமுரளி

்டி்டமபபு
ெக்தி டிசென்ஸ்

நிர்ாக ஆசிரியர
மு.செயராஜ்

அக்ரிசக்தி இ�ழுக்கு விளம்பரம் த்காடுக்்க 99407 64680  
என்ற வாடஸ் அப் எணணிற்கு த�ாடர்பு த்காள்ளலாம்.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

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

பதிப்பு-2 | இதழ் - 19 | 11-02-2022 | தத 3 | மாதம் இருமுதை மின் இதழ்

கடந்த மின்்ன்தழுக்கா்ன 
்வாெகரகளின் கருத்துக்கள்

11-02-2022 அக்ரிசக்தியில் ‘சூரியக் 
கிளிகள்!’-மனிதனின் பறவைக் காதலினால் அழியும் 
உயிரகள்...படித்தன்.30 ஆண்டுகள் ைவை உயிர 
ைாழக் கூடிய சூரியக் கிளிகள் மிகப் பபரிய குைல் 
பகாண்்டவை என்பவதயும் மறற கிளிகள் ்பால் 
்பசுைதில்வலை என்பவதயும் அறிந்து வியந்்தன். 
சூரியக் கிளிகளின் சுதந்திைதவதப் பறிக்கும் பசயலில் 
மனிதன் ஈடுபடுைவத அறிந்து ் ைதவன அவ்டந்்தன்.

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

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

பமடப்பாளர்:

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

பமடப்பாளர்:
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அகரி்சகதி இதழ 
உங்களுககு பேண்டுபமைனைால் 

9940764680 எனை எண்ணுககு 
 ோடஸ் அப்பில் ப்சய்தி / குறுஞப்சய்தி 

அனுப்பி்னால் சிைப்பிதழ  
உங்கள் ோடஸ் அப்-ககு அனுப்பிலேக்கப்ேடும.

இலத கிளிக ப்சய்தும எங்கள் ோடஸ்அப் 
எண்ணிற்கு அனுப்ேைாம

https://wa.me/+919940764680

50பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 

https://wa.me/+919940764680


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

கசன்று பசரந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்ழ் துவஙகி 57 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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