
ஏழு சிறுதானியங்களும், 
எக்கச்சக்கமான பலன்களும்!

சுரங்க நாய்கனுக்கு 
பத்ம  

முந்திரி 
்மதிப்பு கூட்டலில் உள்ள 
சிக்்கல்்களும் தீர்வு்களும்

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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அடுத்� இ�ழ்...

ஆம் ஆண்டு சிறப்பிதழ்

3பதிப்பு-2 | இதழ் - 21 | ஏப்்ரல்-2022 | பங்குனி



4பதிப்பு-2 | இதழ் - 21 | ஏப்்ரல்-2022 | பங்குனி



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 59 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.

- செல்வமுரளி,  
நிறுவனர, அக்ரிசக்தி.
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மரவள்ளி என்பது இயுமபாரபிமயசிமய 
தாவரக் குடும்பத்ணதச் மசரந்த ஒரு வணகச் 
சசடியாகும். சதன் அசமரிக்காணவயும் 
மமறகு ஆபரிக்காணவயும் தாயகமாகக் 
சகாணட இது, இன்று ஆபபிரிக்காவில் 
அதிகம் பயிர சசயயபபடுகி்றது. இதிலிருந்து 
தயாரிக்கபபடும் ஒரு மாவுப சபாருள் 
ஜவவரிசி ஆகும். உலகம் முழுவதும் சுமார 
மில்லியன் மக்கள் மரவள்ளிக்கிழங்கில் இருந்து 
தயாரிக்கபபடும் உைவுப சபாருட்கண்ளப 
பயன்படுத்துகின்்றனர .  மரவள்ளியில் 
இணலபபுள்ளி மநாயும் அதன் மமலாணணம 
முண்றகள் பறறியும் காணமபாம்.

ந�ோய்க்ோரணி
இந்மநாய சசரமகாஸமபாரா சென்னிங்ணச 

என்்ற ஒரு வணகப பூஞணசயால் ஏறபடுகி்றது. 

்மரவளளியில் இலைப்புளளி நநாயும் 
அதன் ந்மைாணல்ம முலை்களும் 

இதன் பூசை இணலகள் குறுக்குச் சுவரகண்ளக் 
சகாணடும், திசுவண்றகளின் இணடமயயும், 
திசுவண்றகளின் ஊமடயும் காைபபடும். 

ந�ோயின் அறிகுறி்ள் 
இணலகளில் சிறிய வட்ட வடிவ அல்லது 

ஒழுங்கற்ற வடிவில் 3–10 மி.மீ. விட்டத்தில் 
மதான்றும். புள்ளிகளின் நடுபபகுதி சாம்பல் 
நி்றமாகவும், விளிம்புகள் கரும் பழுபபு 
நி்றமாகவும் சதன்படும். ஒமர இணலயில் 
சுமார 20 புள்ளிகள் வணரயில் மதான்றும். 
இ்ளம் இணலகண்ள விட முதிரந்த இணலகள் 
அதிக்ளவில் தாக்கபபடும். மநாயின் தீவிரம் 
அதிகமாகக் காைபபடும் மபாது பல புள்ளிகள் 
ஒன்்றாக இணைந்து, இணல முழுவதும் கரிந்து 
விடும். இவவாறு தாக்கபபட்ட இணலகள் 
உதிரந்து விடுவமதாடு, சசடிகளும் வ்ளரச்சிக் 

நநொய் நமலொணனம
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குன்றிக் காைபபடும். மகசூலும் 
மிகுதியாகப பாதிக்கபபடும்.

ந�ோயப் பரவும் விதமும் 
பரவுவதற்கு ஏற்்ற ் ோலநிலல்ளும் 

இபபூசைம் சபரும்பாலும் காறறு 
மூலம் பரவக் கூடியது. மிதமான 
சவபப நிணலயும், காறறில் நல்ல 
ஈரபபதமும் காைபபடும் மபாது 
மநாய மவகமாகப பரவக் கூடும். 
மரவள்ளியில் இணவ வருடம் 
முழுவதும் பரவலாகக் காைபபடும். 
பயிரிலிருந்து மதான்்றக் கூடியக் 
மகானிடியா வித்துக்களின் மூலமம 
மநாய மதான்றி பரவக் கூடியது. 
நிலத்தில் விழுந்து கிடக்கும் மநாயத் 
தாக்கிய இணலகளிலிருந்து மதான்றும் 
மகானிடியா வித்துக்களின் மூலமும் 
மநாயப பரவக் கூடியது. 

ந�ோய்க்ட்டுப்போடு 

உழவியல் முல்ற்ள் : 
அதிகம் மநாயத் தாக்கிய முதிரந்த இணலகண்ள 

அபபு்றபபடுத்தி, அழித்து விட மவணடும். 
மநாயத் தாக்கி நிலத்தில் விழுந்துக் கிடக்கும் 
இணலகண்ளயும் மசகரித்து அழித்து விட 
மவணடும்.

மருந்து சிகிச்லசை 
ஒரு சத மபாரமடா கலணவ அல்லது ஒரு 

லிட்டர தணணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் தாமிர 
ஆக்சிகும்ளாணரட் அல்லது 4 கிராம் வீதம் 
நணனயும் கந்தகம் மருந்ணதத் சதளிக்க மவணடும். 
பயிர சுமார 3 மாத கால வயது இருக்கும் மபாது 
ஒரு முண்றயும் அணதத் சதாடரந்து 2-3 முண்ற, 
15-21 நாள் இணடசவளியில் மருந்துத் சதளிக்க 
மவணடும். ஒரு ஏக்கருக்கு 300–350 லிட்டர 
மருந்துக் கலணவ உபமயாகிக்க மவணடும். 

ந�ோயத் தோ்க்ப் பட்்டச் சசைடியின் நதோற்்றம் – இலல்ளில் புள்ளி்ள் சதன்ப்டல்

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

இரா. லிவிதா,
முனைவர் பட்டப் படிப்பு மாணவி - தாவர ந�ாயியல் துனை,
அணணாமனைப் பல்்கனைக்கழ்கம்,
அணணாமனை �்கர் – 608002.

கட்டுரரயாளரகள்:
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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

இனத கிளிக 
த்சய்தும் எங்கள் 

வாடஸ்அப் 
எணணிற்கு 
அனுப்பைாம்

https://wa.me/+919940764680
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தனி மரம் மதாபபாகாது என்பர. ஆனால், 
தனி ஒரு மனிதனாகத் தன் நிலத்திறகும் 
குடும்பத்திறகும் தணணீர மவணடி 
மணலகண்ளக் குணடந்து நீர சபறறு சவறறி 
அணடந்த 77 வயது கரநாடக விவசாயி அம்ணம 
மகாலிங்க நாயக் பறறி இந்த கட்டுணரயில் 
காணமபாம். பாண்றகள் நிண்றந்த மணலயில், 
தன்னுணடய இரணடு ஏக்கர நிலத்தில் ஒரு 
விவசாயப பணணைணய உருவாக்க கனவு 
கணடார, விவசாயி நாயக் அவரகள். கனவு 
என்பது தூக்கத்தில் வருவதில்ணல, நம்ணம 
தூங்க விடாது சசயவது என்்ற அபதுல் கலாம் 
ஐயாவின் கூறறுக் மகறப, இவணரயும் தூங்க 
விட வில்ணல மபாலும். 

நீர ஆதாரமற்ற தன்னுணடய நிலத்திறகாக 

சுரங்க நாய்கனுக்கு 
பத்ம  

மணலயின் அடிவாரத்தில் கிணடமட்டமாக 
ஒரு சுரங்கம் மதாணடத் சதாடங்கினார. 
மணலகண்ள குணடவதறகு மவணலயாட்கண்ள 
பயன்படுத்த மபாதிய பைம் இல்லாத 
நிணலயிலும், தனி ஒரு மனிதனாக பல வருட 
கடின உணழபபிறகுப பி்றகு தனது ஆ்றாவது 
முயறசியில் சவறறி கணடுள்்ளார, விவசாயி 
நாயக் அவரகள். மமலும், நீணர மசமிக்க 
நீரமதக்க சதாட்டிணயயும் கட்டியுள்்ளார. 
சுரங்கம் வழியாக வரும் நீர ஈரபபு விணச 
மூலம் சதாட்டியில் மசமிக்கபபட்டு பின் 
பயிரகளுக்குப பயன்படுத்தபபடுகின்்றது. 

தறமபாது, தன்னுணடய அழகிய உயிர 
பணணையில் முன்னூறு பாக்கு மரங்களும், 
சதன்ணன மரங்களும், மி்ளகும் பயிரிட்டு 

சொ�னை
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வருகி்றார. மமலும், மணழநீர மசகரிபபின் 
நன்ணமகண்ள அறிந்திருந்த திரு. நாயக், 
தனது பணணைணய ஒட்டி இருந்த 
அரசாங்க நிலத்தில் முன்னூறு குழிகண்ளத் 
மதாணடி நிலத்தடி நீரமட்டத்ணத அதிகரிக்க 
உதவியதாகக் கூறுகி்றது கரநாடக நாளிதழகள். 

தன் கனவிறகாக பல முண்ற மதாறறு 
சவறறி சபற்ற முகமது கஜினிணயப 
பறறி இன்றும் பள்ளிகளில் படிக்கிம்றாம். 
படிபபறிவு இல்லாத திரு. மகாலிங்க 

நாயக் அவரகளுக்கு முகமது கஜினிணயப 
பறறித் சதரியுமமா சதரியாமதா, ஆனால் 
தன்னுணடய கனவிறகாக ஐந்து முண்ற 
மத ாற்ற ாலும் ,  ஆ்றாவது முண்றயாக 
சவறறியணடந்த இவரது கடின உணழபபிறகு 
2022 ம் ஆணடு கிணடத்த சகௌரவம் 
பத்ம  விருது. இதில் இருந்து நாம் 
அறிந்து சகாள்்ள மவணடியது கடின 
உணழபபிறகான பலன் என்்றாவது ஒரு நாள் 
நம்ணம வந்தணடயும் என்பது தான்.

இரா.ஜெயசங்கரமூர்த்தி மற்றும் இரா.ஜெங்க்ேஷ்,
நவளாண ஆநைா்ச்கர்்கள்.
ததா்டர்புககு – 8940475344, மினைஞ்சல்: agrijay102@gmail.com 

கட்டுரரயாளரகள்:
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இன்று உலக்ளவில் பயிரகளுக்கு 
40% வணர பூச்சிக்ளால் மட்டுமம இழபபு 
ஏறபடுகி்றது. இணதக் கட்டுபபடுத்த 
இரசாயன பூச்சிக்சகால்லிகண்ள நாம் பயன் 
படுத்துகிம்றாம். இதனால் நிலம் மாசு 
அணடகி்றது, மணணின் வ்ளம் குண்றகி்றது, 
நாம் உணணும் உைவும் விஷமாகி்றது. 
இதறகு மாற்றாக நாம் இயறணக முண்றயில் 
பூச்சி விரட்டிகள் தயாரிக்கலாம். இது 
எளிதில் சசயயத்தக்கதாகும். இதனால் 
எந்த விண்ளவும் ஏறபடாமல் மண 
வ்ளமும் சகடாமல் பாதுகாக்கலாம். 
அந்த வணகயில் சில முக்கியமான 
அஸதிரங்கண்ளப பயன்படுத்தலாம். இணதப 
பயன்படுத்துவதனால் பூச்சிக்சகால்லி 
வாங்கும் சசலவும் குண்றகி்றது.

பூச்சி்கல்ள விரடடும் 
அஸ்திரங்கள

சு்ககு அஸ்திரம் :

நதலவயோன சபோருட்்ள் :
சுக்குத்தூள் - 200 கிராம் 

தணணீர - 2 லிட்டர 

பசு அல்லது எருணமபபால் - 5 லிட்டர

சசையமுல்ற :
சுக்குத்தூள் 200 கிராம் எடுத்து, 2 லிட்டர 

நீரில் கலந்து பாதியாக சுணடும் வணர காயச்ச 
மவணடும். பின்பு குளிர ணவக்க மவணடும். பசு 
அல்லது எருணமபபால் 5 லிட்டர தாமிரமல்லாத 
பாத்திரங்களில் சகாதிக்க ணவக்க மவணடும். 
மமமல படிந்திருக்கும் ஆணடணய அகறறி 
விடமவணடும். ஆறிய பி்றகு இதனுடன் 200 
லிட்டர நீர மறறும் சுக்கு கலந்த நீர ஆகியவறண்றக் 

இடுத�ொருட்கள்
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கலந்து வயலில் சதளிக்கலாம். இது மிகச்சி்றந்த 
பூஞசாைக் சகால்லியாகும். இணத 21 
நாட்கள் வணர மசமித்து ணவக்கலாம்.

நவம்பு அஸ்திரம் :

நதலவயோன சபோருட்்ள் :
நாட்டு மாட்டுச்சாைம் - 2 கிமலா 

நாட்டு மாட்டுச்சிறுநீர - 10 லிட்டர

மவபபங்குச்சிகள் மறறும் மவபப இணல - 
10 கிமலா

தணணீர - 200 லிட்டர 

சசையமுல்ற :
இணவ அணனத்ணதயும் சபரிய பாத்திரத்தில் 

மபாட்டு, 200 லிட்டர நீணரயும் ஊறறி 48 
மணி மநரம் ஊ்ற ணவக்க மவணடும். மூடி 
மபாட்டு மூடி ணவக்கக் கூடாது. இக்கணரசணல 
கடிகாரச்சுறறுக்கு எதிரத்திணசயில் மூன்று 
தடணவ கலக்கி விடமவணடும். பின்பு 
வடிகட்டி வயலில் சதளிக்கலாம். பல வணக 
சகடுதல் சசயயும் பூச்சிகளுக்கு இது ஒரு 
நல்ல பூச்சி விரட்டியாகும்.

அ்கனி அஸ்திரம் :

நதலவயோன சபோருட்்ள் :
புணகயிணல = 1/2 கிமலா

பச்ணச மி்ளகாய = 1/2 கிமலா

மவம்பு இணல = 5 கிமலா

பசுமாட்டு சிறுநீர (மகாமியம்) = 15 லிட்டர

மணபாணன (கலக்க) = 1

சசையமுல்ற :
நாட்டு பசுமாட்டு சிறுநீர, புணகயிணல, 

பச்ணச மி்ளகாய, மவம்பு இணலகண்ள 
மணபாணனயில் மபாட்டு நன்்றாக சகாதிக்க 
ணவக்கமவணடும்.

நான்கு முண்ற மீணடும் மீணடும் சகாதிக்க 
ணவக்கமவணடும். (மவறு பாத்திரங்கள் 
பயன்படுத்தக்கூடாது, மவறு பாத்திரங்கள் 

பயன்படுத்தினால் மவதியியல் மாற்றங்கள் 
ஏறபட்டு அக்னி அஸதிரம் பலமிழக்கக்கூடும்). 

இ்றக்கிய பி்றகு, பாணனயின் வாயில் 
துணிணயக் சகாணடு கட்டி 48மணி மநரம் 
அபபடிமய ணவத்துவிடமவணடும்.

நீரின் மமல் ஒரு ஏடு மபால் ஆணட 
படியும், அணத நீக்கி விட்டால் உள்ம்ள 
இருக்கும் சதளிந்த நீரதான் அக்னி அஸதிரம் 
இக்கணரசணல 3 மாதங்கள் வணர பாட்டிலில் 
மசமித்து ணவத்துக்சகாள்்ளலாம்.

100 லிட்டர நீரில், 3 லிட்டர அக்னி 
அஸதிரம், 3 லிட்டர மகாமியம் கலந்து 
பயிரகள் மமல் சதளித்தால் மபாதும் புழு, 
பூச்சிகள் காைாமல் மபாயவிடும்.

ஜெ.சசி்ர்கா, 
மினைஞ்சல்: sasereka27@gmail.com, இளங்கனை நவளாணனம மாணவி மற்றும் 
முனனேெர் பா.குணா, 
உதவி நபராசிரியர், ஆர்.வி.எஸ் நவளாணனம ்கல்லூரி, தஞ்சாவூர் (உசிைம்படடி).
மினைஞ்சல்: balaguna8789@gmail.com

கட்டுரரயாளரகள்:
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ந்கால்ட ்காைததில் வவப்பதலத தணிக்கும் 
வவந்தயக் கீலர சாகுபடி முலை்கள

வெந்தய இணலகள் ஹிந்தியில் மமத்தி 
என்்ற சபயரில் அணழக்கபபடுகி்றது. 

இது உலகின் சபரும்பாலும் மத்திய தணரக்கடல் 
பகுதியில் காைபபடும் மூலிணகயாகும். சவந்தய 
விணதகளில் ஏரா்ளமான ஊட்டச்சத்துக்களும் 
நாரச்சத்தும் நிண்றந்திருக்கி்றது என்பது நாம் 
அறிந்தமத. ஆனால் சவந்தயக்கீணரணய 
நாம் சபரிதாகக்கணடு சகாள்வமத இல்ணல, 
இருபபினும் ஆயுரமவத மருத்துவத்தில் இதன் 
மருத்துவ பணபுகள் மறறும் பயன்பாடுகள் 
ஏரா்ளம். அதனால் தான் இந்த சவந்தய 
இணலகள் உலக்ளவில் பிரபலமணடந்து 
உள்்ளது. 

சொகு�டி
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பருவ்ோலம்:-
சவந்தயக் கீணர விணதக்க சரியான காலம் 

என்று பாரத்தால் சித்திணர, ஆடி, மாரகழி, மாசி 
ஆகிய மாதங்கள் சபாருத்தமாக இருக்கும் 
மறறும் விண்ளச்சலும் நன்்றாக அணமயும்.

இர்ங்ள்:- 
மகா 1, பூசா எரிலி பன்சிங், மலம் மதரவு 

1, ராமஜந்திர கிராந்தி, கிஸார மசானாலி, ஆர. 
எம்.டி 1 மறறும் மகா 2.

மண்:-
நல்ல மணணும், மைலும் கலந்த சறறு 

அமிலத்தன்ணம சகாணட இருமணபாடு 
நிலங்கள் மறறும் சசம்மண நிலங்கள் 
சவந்தயக்கீணர சாகுபடி சசயய உகந்த 
நிலங்கள் ஆகும்.

விலதயளவு:-
சவந்தயக் கீணர சாகுபடிணய சபாறுத்த 

வணர ஒரு ஏக்கருக்கு 2 முதல் 2.5 கிமலா 
விணதகள் மபாதுமானது.

நிலம் தயோரித்தல்:- 
ச வ ந் த ய க்  கீ ண ர  ச ா கு ப டி க் கு 

மதரந்சதடுக்கபபட்ட நிலத்ணத நன்்றாக 
உழுது தக்ணகப பூணடு விணதத்து, பூ 
சவடுக்கும் மநரத்தில் மராட்மடாமவட்டர 
மூலம் மடக்கி உழவு சசயய மவணடும். 

பி்றகு, ஒரு ஏக்கருக்கு 5 டன் எருணவக் 
25 கிமலா மவபபம் புணைாக்குடன் கலந்து 
பரவலாகக்சகாட்டி உழவு சசயது பாத்திகள் 
அணமக்க மவணடும்.

சவந்தய்க கீலரயில் உள்ள ஊட்்டச்சைத்து்ள் (Nutrition in Fenugreek Leaves 100gm)

நீர சத்துக்கள் - 86.1 கி கால்சியம் - 360 மி.கி

சகாழுபபு - 0.9 கி ஆக்சாலிக் அமிலம் - 13 மி.கி

புமராட்டின் - 4.4 கி இரும்புசத்து - 17.2 மி.கி

மினரல்ஸ சத்துக்கள் -1.5 கி சபாட்டாசியம் - 51 மி.கி

காரமபாணெட்மரட் - 6.0 கி சல்பர - 167 மி.கி

மாங்கனீஸ - 67.0 மி.கி ணவட்டமின் ஏ - 6450 I.D

பாஸபரஸ - 51.0 மி.கி நிக்மகாடினிக் அமிலம் - 0.7 மி.கி

மசாடியம் - 76.1 மி.கி ணவட்டமின் சி - 54 மி.கி

தயமின் - 0.05 மி.கி கும்ளாரின் - 165 மி.கி
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விலத்ககும் முல்ற்ள்:-
சவந்தயக் கீணர விணதகண்ள மைலில் 

கலந்து, பாத்திகளில் தூவ மவணடும். பின் 
ணகயால் மலசாக கி்ளறி விட மவணடும், 
அதன் பின்னர நீரபபாசனம் சசயய மவணடும்.

நீரபபாசனம் சசயயும் மபாது விணதகள் 
ஒரு பக்கமாக அடித்துச் சசல்லாமல் பாரத்துக் 
சகாள்்ள மவணடும். விணதகள் விணதத்த 6 ஆம் 
நாளில் விணதகள் முண்ளக்க ஆரம்பித்துவிடும்.

போது்ோப்பு முல்ற்ள்:- 

்லள நிரவோ்ம்:- 
விணத விணதத்த பத்து நாட்கள் கழித்து 

கண்ளகண்ள அகற்ற மவணடும். அபசபாழுது 
அதிகபபடியான சசடிகண்ள கண்ள எடுக்க 
மவணடும்.

பயிரபோது்ோப்பு:-
பச்ணச நி்றத்தில் கீணரகள் இருபபதால் 

பூச்சிகளின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். 
இஞசி, பூணடு, பச்ணச மி்ளகாய மூன்ண்றயும் 
சம அ்ளவில் எடுத்து, இடித்து ஒரு லிட்டர 
மாட்டுச் சிறுநீரில் கலந்து 10 லிட்டர 
தணணீருக்கு 300 மில்லி கணரசல் என்்ற 
விகிதத்தில் கலந்து, 10 நாட்களுக்கு ஒரு முண்ற 
அதிகாணல மறறும் மாணல மநர மவண்ளகளில் 
சதளித்து பூச்சிகண்ளக் கட்டுபபடுத்தலாம்.

அறுவல்ட:-
சவந்தயக் கீணர விணதத்து, 20-25 

நாட்களுக்குப பி்றகு பசுங்கீணர அறுவணடக்குத் 
தயாராக இருக்கும், 25 நாட்களுக்குப பி்றகு 
ஒரு கட்டு பசுங்கீணர 10-15 ரூபாய வணர 
விறகும். கீணரணய மவருடன் பிடுங்கி 
விறபணன சசயயலாம். 90-100 நாட்களில் 
விணதகள் உருவாகிவிடும்.

ம்சூல்:-
பசுங்கீணர - ஒரு எக்டரிலிருந்து 4000 – 

5000 கிமலா சவந்தயக் கீணர கிணடக்கும்.

விணத - ஒரு எக்டரிலிருந்து 500-700 
கிமலா விணத கிணடக்கும்.

கட்டுரரயாளரகள்:

முனைவர். பி.ஜெயசங்கர்,
உதவிப் நபராசிரியர், நதாட்டக்கனைத் துனை, 
தநனத நராவர் நவளாணனம ்கல்லூரி, தபரம்பலூர்.
மினைஞ்சல்: sankarjai03@gmail.com

ஜச.தி்னேஷ்குமார், உதவிப் நபராசிரியர்,
நவளாண விரிவாக்கத் துனை,
தநனத நராவர் நவளாணனம ்கல்லூரி,
தபரம்பலூர்.
மினைஞ்சல்: dinezselva@gmail.com

ல.விஷ்ணு, உதவிப் நபராசிரியர், நதாட்டக்கனைத் துனை,
தநனத நராவர் நவளாணனம ்கல்லூரி, தபரம்பலூர்.
மினைஞ்சல்: agrivish@gmail.com
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உலகின் சபரும்பாலான மக்களின் 
அன்்றாட உைவான அரிசி சநறபயிரிலிருந்மத 
கிணடக்கி்றது. சநல் என்பது புல் வணகணயச் 
மசரந்த ஒரு தாவரமாகும். சநறபயிர நீர 
மதங்கிய பாத்திகளில் வ்ளரக்கபபடுகி்றது. 
சநறபயிரின் பற்றாக்குண்றயால் இந்தியாவில் 
1943 ஆம் ஆணடு “ வங்கா்ள பஞசம் 
“ என்்ற மபரழிமவ நடந்தது. சநறபயிரில் 
மிகபசபரிய பாதிபணப உணடாக்குவதில் 
சபரும்பங்கு வகிபபது பூச்சிகம்ள ஆகும். 
இணலபமபன், பச்ணச தத்துபபூச்சி, புணகயான், 
தணடு துண்ளபபான், ஆணனக்சகாம்பன், 
இணலசுருட்டு புழு, சகாம்பு புழு, குருத்து ஈ, 
கதிரநாவாயபபூச்சி ஆகியணவ சநறபயிணர 
தாக்கும் முக்கியமான பூச்சிக்ளாகும். இத்தணகய 
பூச்சிகண்ள ஒருங்கிணைந்த முண்றயில் 
கட்டுபபடுத்துவது குறித்து இக்கட்டுணரயில் 

வநறபயிரில் ஒருஙகிலைந்த 
பூச்சி ந்மைாணல்ம

காணமபாம்.

 சைோகுபடி முல்ற்ள் : 
 மகாணட உழவு மமறசகாள்வதன் 

மூலம், மணணில் புணதந்திருக்கும் முழு 
மறறும் கூட்டுபபுழு மமமல வந்து ப்றணவகள் 
உணபதறகு ஏதுவாகி்றது.

வரபபுகண்ள சரியாக பராமரிபபதன் மூலம் 
சவட்டுக்கிளிணய கட்டுபபடுத்தலாம்.

தணடுத் துண்ளபபான் இணலயின் 
நுனிபபகுதியில் முட்ணடயிடக்கூடியது, 
எனமவ நாற்றாங்காளில் இருந்து வயலுக்கு 
மாறறும் மபாது இணல நுனிணய சவட்ட 
மவணடும்.

விணதபணப  தள்ளி மப ாட்ட ால் 
ஆணனக்சகாம்பன் தாக்குதணல குண்றக்கலாம்.

பூச்சி நமலொணனம
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பூச்சி எதிரபபு தி்றன் (Resistant variety) 
அல்லது தாங்கக் கூடியது இரகங்கண்ளத் 
மதரவு சசயய மவணடும். 

நாறறின் மமல் கயிரிணன சகாணடு 
இ ழு ப ப த ா ல்  கூ ட் டு ப  பு ழு ண வ 
கட்டுபபடுத்தலாம்.

இயந்திர முல்ற :
வி்ளக்குப சபாறிணய ஒரு செக்டருக்கு 

ஒன்று என்்ற அ்ளவில் சபாறுத்த மவணடும்.

அந்துபபூச்சிகண்ளக் கட்டுபபடுத்த ஒரு 
செக்டருக்கு 12 என்்ற அ்ளவில் இனக்கவரச்சி 
சபாறியிணனப சபாறுத்த மவணடும்.

மஞசள் ஒட்டுப சபாறி(yellow sticky trap) 
செக்மடருக்கு 15 ணவபபதால் புணகயான், 
பச்ணச தத்துபபூச்சிகள் கட்டுபபடுத்தபபடும்.

நீலநி்ற ஒட்டுபசபாறி இணலபமபணனக் 
கட்டுபபடுத்தும்.

சநறபயிருக்கு வசம்பிணன ஊடுபயிராகப 
மபாடுவதன் மூலம் தணடு துண்ளபபான் 
கட்டுபபடுத்தபபடுகி்றது.

இரசைோயன முல்ற :
சாறு உறுஞசும் பூச்சிகண்ளக் கட்டுபபடுத்த 

ணடமித்மதாமயட் (Dimethoate) 30EC 
(மராகர) (Rogar) என்்ற மருந்திணன ஒரு 

ந்ோல்ட உழவு ் யிறு இழுத்தல்

மஞசைள் ஒட்டுப் சபோறி விள்ககுப் சபோறி
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லிட்டருக்கு 2 மில்லி என்்ற அ்ளவில் கலந்து 
அடிக்க மவணடும்.

அல்லது சமத்தில் சடசமட்டான் (Methyl 
dematon) 25 EC (சமடாசிஸடாக்ஸ) 
(Metasystox) என்்ற மருந்திணன ஒரு 
லிட்டருக்கு 2 மில்லி என்்ற அ்ளவில் கலந்து 
அடிக்க மவணடும்.

தணடுதுண்ளபபான், சவட்டுபபுழு 
மபான்்ற பூச்சிகளுக்கு எமாசமக்டின் 
சபன்மசாமயட்(Emamectin benzoate) 5% 
SC என்்ற மருந்திணன ஒரு செக்மடருக்கு 
220 கிராம் பயன்படுத்த மவணடும்.

உயிரியல் ் ட்டுப்போடு :
டிராகன் ஈ, சிலந்தி, சபாறிவணடு 

மபான்்ற நன்ணம பயக்கும் பூச்சிகண்ளப 
பாதுகாக்க மவணடும்.

தணடுத்துண்ளபபாணன கட்டுபபடுத்த 
டிண ர க் மக ா கி ர ம் ம ா  ஜ ப ப ானி க் க ம் 
(T r i c h og r amma j a p on i c um) என்்ற 
ஒட்டுணணிணய ஒரு செக்மடருக்கு 5சிசி 
என்்ற அ்ளவில் வயலில் விட மவணடும்.

இணல சுருட்டு புழுவிணன கட்டுபபடுத்த 

டி ண ர க் மக ா கி ர ம் ம ா  ண க ம ல ானிஸ 
(Trichogramma chilonis)என்்ற ஒட்டுணணிணய 
ஒரு செக்மடருக்கு 5 சிசி என்்ற அ்ளவில் 
வயலில் விட மவணடும்.

மவபபமுத்து சவள்ண்ளபபூணடு 
கணரசல் பயன்படுத்தினால் பூச்சி விரட்டியாக 
சசயல்படும்.

சிலந்தி டிலர்கந்ோகிரம்மோ ஒட்டுண்ணி

ல்டமிநதோநயட் எமோசம்கடின் சபன்நசைோநயட்

கு.சாந்தினி, நவளாண ்கல்லூரி இறுதியாணடு மாணவி, 
ஆர்.வி.எஸ் நவளாண ்கல்லூரி, தஞ்சாவூர். மினைஞ்சல் : selvisha22@gmail.com
முனைவர் பா.குணா, உதவிப் நபராசிரியர், ஆர்.வி.எஸ் நவளாண ்கல்லூரி, 
தஞ்சாவூர். மினைஞ்சல் : balaguna8789@gmail.com

கட்டுரரயாளரகள்:
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2025 ஆம் ஆணடிறகுள் இந்தியாவில் 
தணணீர பற்றாக்குண்ற ஒரு சபரிய 
பிரச்சணனயாக இருக்கும் என ஆயவு 
அறிக்ணக கூறுகி்றது. மகாணட சவயிலின் 
தாக்கம் மனிதரகண்ள மட்டுமல்லாது, 
பயிரகண்ளயும் சபரும்ளவில் பாதிக்கின்்றன. 
விவசாயிகள் நடவு சசயவணத தறகாலிகமாகக் 
ணகவிட்டுள்்ளனர. ஏறகனமவ நடவு சசயத 
பயிரகளுக்கான நீணர விணலக்கு வாங்கி 
ஊறறும் நிணல ஏறபட்டுள்்ளது. இதறகு 
தீரவாக, இந்திய மவ்ளாண ஆராயச்சி 
நிறுவனத்தால் (IARI) உருவாக்கபபட்டு 
மத்திய மவ்ளாணணம அணமச்சகம் மறறும் 
அறிவியல் சதாழில்நுட்ப துண்றயினரால் 
ஊக்குவிக்கபபட்ட ஒரு குருணன வடிவ 
சபாரும்ள ணெட்மராசஜல் ஆகும். 

்மலை நீலர நசமிக்கும் 
பூசா லைடநராவெல்

மவதிப சபாருள் பாலிமர வணகணயச் 
மசரந்தது. காயந்த நிணலயில் இருக்கும் பூசா 
ணெட்மராசஜல் பழுபபு நி்றத்தில் உலரந்த 
சவவரிசி மபால காைபபடும். இதன்மீது 
தணணீர பட்டவுடன் தனது இயல்பான 
எணடணய விட 400 மடங்கு எணடயுள்்ள 
நீணர உறிஞசி மசமித்து ணவத்து, சிறிது 
சிறிதாக மணணில் சவளிமயறறி, பயிருக்கு 
சகாடுக்கும்.

பூசா ணெட்மராசஜல்ணலப பயன்படுத்தி, 
மானாவாரி விவசாய நிலங்களில் மணழ நீணர 
மசமித்து, நீணட நாள்களுக்கு பயிரின் மவரில் 
சிறிதுசிறிதாக தணணீர கிணடக்கும் வணகயில் 
சசயயலாம். பூசா ணெட்மராசஜல் தணணீணர 
மட்டுமின்றி, உரம் மறறும் பயிர பாதுகாபபு 
மருந்துகண்ளயும் உறிஞசி மசமித்து ணவத்து, 

நுட�ம்
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சிறிது சிறிதாக சவளிமயறறுகி்றது. இந்த 
ணெட்மராசஜல்ணல, இ்றணவப பாசனப 
பயிரகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.

மு்ககிய அம்சைங்ள்:
பூசா ணெட்மராசஜல் மணணில் நீர 

மசமிபணப அதிகரிக்கி்றது. உபபு மறறும் 
கடினத் தன்ணம உணடய தணணீணரயும் அதிக 
அ்ளவில் உறிஞசுகி்றது. 40 முதல் 50 டிகிரி 
சசன்டிகிமரட் சவபபம் உள்்ள பகுதியிலும் 
பயன்படுத்தலாம்.

ப ா ணலவனம ா த ல்  ம றறும்  நீ ர 
பற்றாக்குண்ற உலகின் பல வ்றணட மறறும் 
அணர வ்றணட பகுதிகளில் விவசாயத்ணத 
அச்சுறுத்துகி்றது; இணவ ணெட்மராசஜல்கள் 
மூலம் குண்றக்கபபடுகி்றது.

ம ண ணி ல்  ஓ ர ா ண டு  வ ண ர 
நிணலத்திருக்கும். உரம் மறறும் பயிர பாதுகாபபு 
மருந்துகண்ளச் மசமித்து ணவத்து, நிலத்தில் 
வீைாவணதத் தடுக்கி்றது. மணணில் விணத 
முண்ளபபு மறறும் பயிர வ்ளரச்சிக்கும், 
மவரகளின் எணணிக்ணகணய அதிகரித்து அதிக 
பூ மறறும் காய உறபத்திக்கும் உதவுகி்றது.

பூசா ணெட்மராசஜல் தில்லியில் 

உள்்ள மவ்ளாணணம மவதிப சபாருள் 
மறறும் இந்திய மவ்ளாணணம ஆராயச்சி 
நிணலயம் மூலம் தயாரித்து விறபணனக்கு 
அறிமுகபபடுத்தபபட்டுள்்ளது. 

இவவணக சஜல்ணல விவசாயிகள் 
மானிய விணலயில் மவ்ளாண கிடங்குகளில் 
வாங்கலாம்.

தறமபாது , மவ்ளாணணமத் துண்ற 
சாரபில் மானாவாரி நிலங்களில் பூசா 
ணெட்மர ாசஜல்ணலப பயன்படுத்தி , 
பரிமசாதணனத் திடல்கள் அணமக்கபபட 
உள்்ளன.

ல ை ட் நர ோ  ச ெ ல்  ப ய ன் 
படுத்துவதற்்ோன முல்ற்ள்: 

பூசா ணெட்மரா சஜல்ணல மைமலாடு 
கலந்து பயன்படுத்தலாம். இதன் மூலம் 70 
சதவீதம் தணணீர மிச்சபபடுத்தி பயிரகண்ளப 
பாதுகாக்கி்றது. இந்த சஜல் காணபதறகு 
சவள்ண்ள நி்றத்தில் மைல் குருணை மபான்று 
இருக்கும். இதணன ஒரு ஏக்கர நிலத்திறகு 
3-5 கிமலா என்்ற அ்ளவில் மைமலாடு 
கலந்து விண்ள நிலத்தில் பரபபினால் மபாதும். 
அது நிலத்தில் பாயச்சும் நீணர ஊறிஞசி 
ணவத்து சகாணடு, விணரவில் ஆவியாகாமல் 
மணணின் ஈரத்தன்ணமணயப பாதுகாக்கி்றது. 

பரிந்துலர: 8-15 கிநலோ/எ்க்டர

பூசைோ லைட்நரோசெல்லின் �ன்லம்ள் 
தானியப பயிரகள், காயகறிப பயிரகள், 

எணசைய வித்துக்கள், பூச்சசடிகள் மறறும் 
நறுமைபபயிரகள் அணனத்து பயிரகளுக்கும் 
பூசா ணெட்ரசஜல்ணல பயன்படுத்துவதால் 
விண்ளசபாருட்களின் தரம் மமம்படுகி்றது.

அணனத்து பயிரகளுக்கும் குறிபபாக 
காயகறிப பயிரகளுக்கு நீரபாயச்சும் அ்ளவில் 
30-50 சதவீதம் மசமிக்கபபடுவதுடன், மவணல 
ஆட்கள் மதணவ கனிசமாகக் குண்றகி்றது.

இரசாயன உரத்மதணவயில் 22 முதல் 30 
சதவீதம் வணர மசமிக்கலாம்.

பயிரகளில் மகசூல் 10 முதல் 30 சதவீதம் 
வணர அதிகரிக்கி்றது.

பயிரகளில் விணத முண்ளபபுத்தி்றன் 20 
சதவீதம் வணர அதிகரிக்கி்றது.

நீரபிடிபபு மறறும் நீரின் பயன்பாட்ணட 
(மைலுக்கு 85% வணர) மமம்படுத்துகி்றது.
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மண ஊடுருவணல மமம்படுத்துதல், 
நீரபபாசனத்தின் மதணவணயக் குண்றத்தல், 
மண அரிபபு மறறும் கசிவு ஆகியவறண்றக் 
குண்றத்தல் மறறும் தாவர வ்ளரச்சிணய 
மமம்படுத்துகி்றது.

மணவ்ளம் மறறும் மண கட்டணமபபு 
மமம்படுகி்றது. சுறறுச் சூழலுக்கு எவவித 
பாதிபபும் இல்ணல.

ணெட்மராசஜல்லுக்காக ஒவசவாரு 
1000 ரூபாய முதலீட்டுக்கும், ரூபாய 5000/- 
முதல் ரூபாய 7000/- வணர லாபம் கிணடக்க 
வாயபபுள்்ளது.

இவறறின் மூலம் பயிரகள் 15 முதல் 20 
நாட்கள் வணர வாடாமல் இருக்கி்றது. 

பூசா ணெட்மராசஜல், நீணர மசமிக்கவும் 
பயிருக்கு இடும் உரச்சத்துக்கண்ள கணரத்து 
பயிருக்கு 40 முதல் 60 சதம் வணர வழங்கவும், 
அணனத்து மவ்ளாண பயிரகளுக்கும் மறறும் 
பயிரக்ளான மதயிணல, காபபி, சதன்ணன, 
முந்திரி, ரபபர மரம் மறறும் மவ்ளாண, 
மதாட்டக்கணல மறறும் மணலபபயிரகளுக்கான 
நாற்றங்கால்களுக்கும் இடலாம்.

த.பியூலா எஸதர், உதவிப் நபராசிரியர், உழவியல் துனை, 
கிருஷணா நவளாணனம மற்றும் ததாழில்நுடபக ்கல்லூரி, மதுனர.
மினைஞ்சல்: beulahagri@gmail.com

கட்டுரரயாளர:
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குழந்தையின்்மை பிரச்னையால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 
அதிக உடல் எ்டயால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 

உணவு மமைலாண்மை வழிமய 
உடல் எ்ட கு்ைத்து 

உஙகள் குழந்தை பபறும் வாயப்்ப 
அதிகரித்துத் தைருகின்மைாம்!
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பு துக்மகாட்ணடயில் 2042 எக்டர 
பரபப்ளவில் முந்திரி உறபத்தி சசயயபபடுகி்றது 
இருபபினும் கந்தரவக்மகாட்ணடணய அடுத்து 
உள்்ள ஆதனக்மகாட்ணடச் சாணலயின் 
சிறுகீறறு கணடகளின் முந்திரிக்கு தனி 
மதிபபு உள்்ளது. ‘ணகயால் வறுத்து உணடத்த 
முந்திரி பருபபு குடிணச சதாழில்’ என கடந்த 
ஜூணல 2015ல் மாவட்ட சதாழில் ணமய 
சான்று சபற்ற சதாழிலானது தறமபாது 
பின்னணடணவச் சந்தித்துள்்ளது.

சி்க்ல்்ள்:
 நீ ர  நிணலகள்  ஆக்கி ரமிபபும் 

தூரவாரபபடாததால் நீரபிடிபபு பகுதிகள் 
குண்றந்து வருவதும் தணணீர தட்டுபபாடு, 
குளிரபதன கிடங்குகள், மாறறு பயிர 
மத ரந்சதடுபபு என வரிணசக்கட்டும் 

முந்திரி ்மதிப்பு கூட்டலில் உள்ள 
சிக்்கல்்களும் தீர்வு்களும்

மதிப்பு கூடடல்
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காரைங்கள் பாரம்பரிய சதாழிலா்ளரகண்ளக் 
ணகவிடச்சசயகி்றது.

 இதுவன்றி பணழய சாகுபடி முண்ற, 
இயந்திரங்கள் வாங்குவதறகு மானியம் 
இல்ல ாணம ,  க ல பபின  ர க ங் கண்ள 
பயிரிடுவதறகும் ,  இயந்தி ர மயம ா க 
ம ாறுவதறகு விவச ாயிகள் தயக்கம் 
காட்டுவது விணலசபாருட்களின் மதிபணப 
மமாசமாக்குகி்றது.

 இத்சதாழிலில் முழு அ்ளவிலான 
கிடங்கு வசதி மறறும் காயகளுக்கு உலரத்தும் 
கூடம், குளிரபதன கிடங்கு ஆகியவறண்ற 
பூரத்தி சசயய பணருட்டி முந்திரி பருபபு 
மவ்ளாணணம ஏறறுமதி மணடலம் மபான்்ற 
வசதிகண்ள அருகாணமயில் அணமக்க 
மகாரிக்ணக ணவக்கின்்றனர உறபத்தியா்ளரகள்.

தீரவு்ள்:
 VRI 3 மறறும் VRI (LH) 1 ரகங்கண்ள 

மதரந்சதடுபபது இந்த மாவட்டத்தின் 
மணணின் தன்ணமக்கு ஏற்றபடியால் அதிக 
மகசூணலயும் லாபத்ணதயும் சபருக்கலாம்.

 வயதான தாவரங்கண்ள மாறறுவதன் 
மூலம் உறபத்திணய மமம்படுத்தலாம்.

 முந்திரி மறறும் சகாக்மகாவிறகான 
‘புதிய மதாட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தின்’ கீழ 
அரசு 60:20:20 என மூன்று தவணைகளில் 
நடவு சபாருட்களுக்கான சசலவு மறறும் 
உறபத்தி சபாருட்களின் விணலணய சந்திக்க 
எக்டருக்கு ரூ20,000 நிதி உதவி சசாட்டுநீர 
அணமபபுடன் உதவுகி்றது.

 குறிபபாக பூச்சிக்சகால்லி இல்லாத 
தயாரிபபுகளின் மதணவ சாதாரை விண்ளச்சணல 
விட 25%-30% வணர நிரையிக்கி்றது.

முனைவர்.ஆ.ராமசசந்திரன், உதவிப் நபராசிரியர் 
மற்றும் மாணெர்்கள்
மதர் ததர்சா நவளாணனம ்கல்லூரி – நமடடுச்சானை, இலுப்பூர், புதுகந்காடன்ட.
மினைஞ்சல்: samsunderss11@gmail.com 

கட்டுரரயாளரகள்:
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கி.பி. 73ல் மராமானிய பணடகள் இஸமரலில் இருந்த மசாடா எனும் 
மணலக்மகாட்ணடணய முறறுணக இட்டன. அங்மக சில ஆயிரம் யூதரகள் ஒரு 
ஆணடுக்கும் மமலாக மராமானிய முறறுணகணய எதிரத்து நின்்றாரகள். ஆனால் 
மகாட்ணட மதில் உணடபட்டது. காணலயில் மராமானிய பணடகள் உள்ம்ள நுணழயும் 
என்்ற நிணல.. ஆணகள், சபணகள், குழந்ணதகள் என மகாட்ணடயில் இருந்த 
அணனத்து யூதரகளும் தறசகாணல சசயதுசகாணடாரகள். உள்ம்ள நுணழந்த 
மராமானியரகண்ள சடலங்கள் தான் வரமவற்றன.

சுமார 1900 ஆணடுகள் கழிந்து மசாடா மீணடும் கணடுபிடிக்கபபடுகி்றது. 
அங்மக இருந்த சபாருட்கள் மியூசியத்தில் காட்சிக்கு ணவக்கபபடுகின்்றன.

அவறண்ற சாரா சாலன் எனும் மருத்துவர பாரணவயிடுகி்றார. மகாட்ணடயில் 
இருந்தவரகள் உலர பழங்கண்ள உைவாக உணடிருந்தனர. அணவ தான் 
ஆணடுக்கைக்கில் சகடாமல் இருபபணவ. அதனால் அவரகள் உணடு 
துபபியிருந்த மபரிச்சம்பழக் சகாட்ணடகள் அவரது கணணில் பட்டன.

ஜூடியன் மபரிச்ணசகள் என அணழக்கபபட்ட அந்த மபரிச்ணசகள் இஸமரலின் 
ஜூடியா பகுதியில் விண்ளந்தணவ. ஏசுநாதர காலத்தில் பரவலாக இருந்தணவ. 
ஆயிரம் ஆணடுகளுக்கு முன்பு அம்மரங்கள் அடிமயாடு அழிந்துவிட்டன. 
அவறறின் விணதகண்ளக் கணடார சாரா சாலின்.

"அந்த விணதகண்ளக் சகாடுங்கள்... முண்ளக்க ணவத்து மீணடும் ஜூடியா 
மபரிச்ணச இனத்ணத உயிரபபிக்கலாம்" என்்றார.

1900 ஆணடுகள் பணழய விணதகள் அணவ. மதாணடி எடுக்கபபட்டு 40 
ஆணடுகள் காட்சியில் ணவக்கபபட்டு இருந்தன. அணவ எபபடி மீணடும் 
முண்ளக்கும்?

அவரகள் மறுக்க, இவர விடாது மகட்க, கணடசியில் மபானால் மபாகட்டும் 
என ஐந்து விணதகண்ளக் சகாடுத்தாரகள்.

அவறண்ற முதலில் சவதுசவதுபபான நீரில் கழுவினார. அதன்பின் 
கடல்பாசியால் ஆன காம்மபாஸட் உரத்ணத இட்டு அவறண்ற மணணில் நட்டார.

ஐந்தில் ஒமர ஒரு விணதயில் இருந்து துளிர வந்தது,... 2000 ஆணடு பணழய 
விணதயில் இருந்து வந்த சசடி... ஆனால் ஆண மரம்... அதில் மலரகள் மலராது... 
இபமபாது இதறகு மஜாடிணயக் கணடுபிடிக்க மவணடும்.

மியூசியத்தில் மபாய சசால்ல, அவரகள் மமலும் 30 விணதகண்ளக் சகாடுத்தாரகள். 
அதில் ஒரு சபண மரம் இருக்க, இரணணடயும் மகரந்தச் மசரக்ணக சசயய,,, 
முதல் மபரிச்சம்பழம் விண்ளந்தது.

இன்று ஜூடியா மபரிச்ணசகள் உள்்ள ஒரு சபரிய காமட உருவாகிவிட்டது. 
இ்றந்மத மபான ஒரு வரலாறறுச் சின்னம் மீணடும் உயிரசபறறு எழுந்துவிட்டது.

ெூடியா நபரிச்லசயின் வரைாறு

நியாணேர் ஜசலென்

கட்டுரரயாளர:
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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வில்வம் மரப பயிரானது இந்திய 
மக்களிணடமய ஒரு சமய முக்கித்துவம் 
வாயந்த, ஊட்டச்சத்து மறறும் மருத்துவ 
குைங்கள் நிண்றந்த ஒரு மரவணக பயிராகும். 
இதன் இணலகள் சிவனுக்கு புனித பிரசாதமாக 
பயன்படுகி்றது. மமலும் இதன் இணலகள், 
மவரகள், மரபபட்ணட, பழங்கள் மறறும் 
விணதகள் முதலிய அணனத்து பகுதிகளும் 
பல்மவறு ஆயுரமவத மருந்துகள் தயாரிபபதறகு 
பயன்படுத்தபபடுகின்்றன. வில்வம் பழமானது 
புரதம், சகாழுபபு, தாதுக்கள் (கால்சியம் 
மறறும் இரும்பு) மறறும் ணவட்டமின்கள் 
(ரிமபாபபிமலாவின், பீட்டா கமராட்டின் மறறும் 
ணவட்டமின் சி) நிண்றந்தது. இதன் பழங்கள் 
சசரிமானம் மறறும் வயிறு சம்மந்தமான 
மந ாயகண்ள குைபபடுத்த வல்லது . 
பழங்கள் பதபபடுத்தபபட்டு பல்மவறு 

வில்வம் பை்மர சாகுபடி 
்மறறும் பயிர் ந்மைாணல்ம

மதிபபுகூட்டபபட்ட பானங்கள் தயாரிக்கவும் 
பயன்படுகி்றது. இந்தியாணவ பி்றபபிடமாக 
சகாணடு, அதிக மருத்துவ குைங்களும், 
ஊட்டசத்துக்களும் நிண்றந்த வில்வ மரத்ணத 
நம் நாட்டில் நன்கு ஒழுங்கணமக்கபபட்ட 
ப ழ த் மத ா ட் ட  முண ்ற களில்  க ாை 
முடிவதில்ணல. இது இந்தியா முழுவதும் 
முக்கியமாக காடு மறறும் காடு சாரந்த 
பகுதிகளில் காைபபடுகி்றது. மமலும், 
இது வீட்டுத் மதாட்டங்களிலும், பின்பு்றம், 
இந்து சமயக்மகாவில்கள் மறறும் விவசாய 
நிலங்களின் ஓரங்களிலும் வ்ளரக்கபபடுகி்றது. 
இந்தியாவில் முக்கியமாக உத்திர பிரமதசம், 
பீகார, மமறகு வங்கா்ளம், ராஜஸதான், மத்திய 
பிரமதசம், உத்திராஞசல், சட்டீஸகர, மறறும் 
ஒரிஸா மபான்்ற மாநிலங்களில் ஓர்ளவு 

சொகு�டி
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மதாட்டங்களில் வ்ளரக்கபபட்டு வருகி்றது. 

 ் ோலநிலல மற்றும் மண் 
ப ழ வ ண க  ப யி ர ா ன  வி ல் வ ம் 

மி த ச வ ப ப ம ண ட ல  ப கு தி ண ய 
பி்றபபிடமாகக்சகாணடது. இது வ்ளரும் 
சூழநிணலக்மகறப தன் வ்ளரச்சிணய மாறறிக் 
சகாள்ளும் தி்றன் சகாணடது, அதாவது 
சவபபமணடலப பகுதி, ஓர்ளவு வ்றட்சி 
மறறும் வ்றட்சியான பகுதிகளிலும் ஒமர சீரான 
முண்றயில் வ்ளரும் தன்ணம சகாணடது. அதிக 
அ்ளவு சூரிய சவபபம் நிண்றந்த, வடிகால் 
வசதி சகாணட மைல் கலந்த களிமண 

நிலங்கள் மறறும் மிதசவபபநிணல சகாணட 
பகுதிகள் வில்வம் சாகுபடிக்கு ஏற்றது. 
எனினும் அதன் கடினத் தன்ணம காரைமாக 
மைறபாங்கான மண, களிமண, கடினமான 
மண, அமில மண, கார மண, க்ளர மறறும் 
உவர நிலங்களிலும் தரிசு நிலங்களிலும் 
வ்ளரக்கூடியது. 

வல்்ள் (இர்ங்ள்)
விசவாய பல்கணலக்கழகங்கள் மறறும் 

ஆராயச்சி நிறுவனங்கள் உருவாக்கிய 
சில மமம்படுத்தபபட்ட இரகங்கள் 
கீமழ தரபபட்டுள்்ளன. மமலும் கீமழ 

நிறுவைம் வில்வ �ழவன்க்கள்

ஜி.பி. பந்த் மவ்ளாணணம மறறும் 
சதாழில்நுட்ப பல்கணலக்கழகம், பந்த் நகர, 
உத்திரகாணட்

பந்த் அபரைா, பந்த் பவானி, பந்த் சுஜாதா, 
பந்த் ஊரவசி 

நமரந்திர மதவ மவ்ளாணணம மறறும் 
சதாழில் நுட்ப பல்கணலக்கழகம், 
ணபசாபாத், உத்திரபிரமதசம்

நமரந்திர வில்வம் - 5
நமரந்திர வில்வம் - 7
நமரந்திர வில்வம் - 9

மத்திய மிதசவபபமணடல மதாட்டக்கணல 
நிறுவனம், லக்மனா

CISH B-1
CISH B-2

மத்திய மதாட்டக்கணல ஆராயச்சி 
நிறுவனம், மகாத்ரா, குஜராத்

மகாமா யாசி
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குறிபபிடபபட்டுள்்ள நிறுவனங்கள் வில்வம் 
சாகுபடிக்கு மதணவயான தகவல்கண்ளயும் 
அளித்துள்்ளன. 

�்டவு சபோருள்
விணதகளிலிருந்து எழுபபபபட்ட நாறறுகள் 

நடவிறகு ஏற்றதாக கருதபபடவில்ணல. 
இதறகு அதன் மரபுத்தன்ணமயில் ஏறபடும் 
மாறுதல்களும் தாமதமான காயபபுமம 
காரைமாகும். மமலும் பழங்களின் அ்ளவு, 
கூழமத்தின் தரம் மறறும் விணதகளின் 
எணணிக்ணகயில்  பல  ம ாறுதல்கள் 
ஏறபடுகின்்றன. வணிக ரீதியாக விவசாயிகளுக்கு 
தணடு இனபசபருக்க முண்ற பரிந்துணர 
சசயயபபடுகி்றது. சபாதுவாக இணை 
அரும்பு கட்டுதல் மறறும் சமன்ணமயான 
தணடு ஒட்டு கட்டும் முண்ற நணடமுண்றயில் 
உள்்ளது. ஒரு சில இடங்களில் விண 
பதியமிடுதல் அல்லது மவர குச்சிகளும் நடவு 
சபாரு்ளாக பயன்படுகி்றது. 

�்டவு
மணழக்காலங்களில் நடவு சசயவது 

சி்றந்தது. நீரபபாசன வசதி இருபபின் 
வசந்த காலத்தில் கூட நடவு சசயயலாம். 
நடவுக் குழிகண்ள ஒரு மீட்டர நீ்ளம் ஒரு 
மீட்டர அகலம், 1 ஒரு மீட்டர ஆழத்துடன் 
(1மீx1மீx1மீ) குண்றந்தது பருவமணழக்கு ஒரு 

மாதத்திறகு முன்னதாகமவ தயாராக ணவக்க 
மவணடும். குழிகண்ள அடுத்த 20-25 நாட்கள் 
வணர தி்றந்தசவளியில் ணவக்க மவணடும். 
பின்னர ஒவசவாரு குழியிலும் மமல் மண 
கலணவ 10-15 கிமலா சதாழுஉரம் சகாணடு 
நிரபப மவணடும் பின் நீரபாசனம் சசயவதால் 
குழிகளில் மண படிய ஏதுவாக அணமகி்றது. 
அதன் பின் குழியின் ணமயபபகுதியில் வில்வ 
மரக்கன்ண்ற நடவு சசயது கீமழ சாயாமல் 
இருக்க முட்டுக் சகாடுக்க மவணடும். நடவு 
சசயதவுடன் வட்டபபாத்தி அணமத்து ஈரம் 
காயாமல் இருக்க உலரந்த சருகு அல்லது 
இணலகண்ளக் சகாணடு மூட மவணடும். 

 கிலள்லள ்வோத்து சசையதல் 
(Training and Pruning)

ஆரம்ப காலங்களில், கிண்ளகள் வலுவான 
கட்டணமபணப சப்ற கிண்ளகண்ள அகறறி 
சீரணமக்க மவணடும். 0.9-1.0 மீட்டர 
உயரத்தில் முக்கிய தணணட சவட்டுவதால் 
சவட்டு புள்ளிக்கு கீமழ மீணடும் புதிய 
கிண்ளகள் உருவாக ஏதுவாக இருக்கும். 
3-4 புதிய தளிரகண்ள நன்கு இணடசவளி 
விட்டு முதன்ணமக் கிண்ளக்ளாக ணவத்துக் 
சகாள்்ளவும். அடிமரத்தில் 60-75 சச.மீ 
உயரத்தில் பக்க கிண்ளகள் எதுவும் 
இல்லாமல் ணவக்க மவணடும். இவவாறு 
சசயவதால் எந்த வித இணடயூறும் இன்றி 
இணடயு்ளவு அல்லது பயிர சாகுபடி முண்றணய 
மமறசகாள்்ள ஏதுவாகி்றது. 6-7 மாதங்களில் 
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முதன்ணமக்கிண்ளகள் முதிரச்சி அணடந்துவிடும் 
அபமபாது 50% நீ்ளத்திறகு முதன்ணமக் 
கிண்ளகண்ள நீக்குவதால் புதிய இரணடாம் 
கட்ட கிண்ளகள், பக்க கிண்ளகள் உருவாக 
தூணடுகி்றது. முதிரச்சியணடந்து காயகண்ள 
உருவாக்கும் நிணலயில் உள்்ள மரங்களுக்கு, 
கவாத்து சசயவது ஏற்றதல்ல. ஏசனனில் 
இம்மரத்தில் பூ மறறும் பழங்க்ளானது, 
மாமரத்ணதப மபான்ம்ற, ஒரு வருட வயதுள்்ள 
குச்சிகளில் தான் உருவாகும். 

ஊட்்டச்சைத்தும் உரமி்டலும்
வில்வமரத்திறகு என முண்றயான 

ஊட்டச் சத்து மமல ாணணம எதுவும் 
ணகயா்ளபபடுவதில்ணல. மரத்தின் வ்ளரச்சிக்கு 
குண்றந்த அ்ளவு உரம் மறறும் நீர இருந்தாமல 
மபாதுமானது இருபபினும் கனிகளின் 
எணணிக்ணக அதிகரிக்க எருக்கள் மறறும் 
உரமிடுதல் அவசியமாகி்றது. ஒரு வருட 
வயதுள்்ள மரத்திறகு 10 கிமலா மக்கிய 
சதாழுஉரம், 50 கிராம் ணநட்ரஜன், 25 கிராம் 

பாஸபரஸ மறறும் 50 கிராம் சபாட்டாசியம் 
சத்துக்கள் வீதம் அளிக்க மவணடும். இவவாறு 
வருடம் அதிகரிக்கும் சபாழுது ஒவசவாரு 
மடங்கு சத்துக்களின் அ்ளணவயும் அதிகரிக்க 
மவணடும். இமத மபால 10 வருடம் வணர 
கணடபிடிக்க மவணடும். பத்து வருடங்களுக்கு 
பி்றகு 10-வது வருடம் அளிக்கும் அமத 
அ்ளவு உரங்கண்ள சதாடரந்து வருடம் 
தவ்றாமல் அளிக்க மவணடும். இதணன 
இரணடாக பிரித்து பழ அறுவணடக்கு பின் 50 
சதவீதம் ணநட்ரஜன் மறறும் சபாட்டாசியம், 
100 சதவீதம் பாஸபரஸ அளிக்க மவணடும். 
மீதமுள்்ள 50 சதவீத ணநட்ரஜன் மறறும் 
பாஸபரஸ உரத்ணத ஆகஸட் கணடசி வாரத்தில் 
அளித்து உடனடியாக நீரபபாசனம் சசயய 
மவணடும். 

நீரப்போசைனம்
இ்ளம் தாவரங்களின் விணரவான வ்ளரச்சிக்கு, 

வ்ளரச்சி காலத்தில் சதாடரச்சியாகவும், 
குளிரகாலத்தில் ஒருமாத இணடசவளியிலும் 

31பதிப்பு-2 | இதழ் - 21 | ஏப்்ரல்-2022 | பங்குனி



நீ ர ப ப ா சனம்  ச சயவது 
அவ சி ய ம் .  க ா ய க் கு ம் 
ம ரங் களுக்கு  ம க ாணட 
காலத்தில் நீரபபாசனம் 
மதணவயில்ணல. ஏசனனில் 
வ்றட்சி காலத்தில் இதன் 
இ ண ல க ள்  உ தி ர ந் து 
விடுகின்்றன. புதிய இணலகள் 
ம த ா ன்று ம்  ம ந ர த் தி ல் 
நீ ரபப ா சனம் சசயதால் 
மபாதுமானதாக இருக்கும். 

பயிரப் போது்ோப்பு
வில்வம் சாதாரைமாக 

ஒரு கடின ம ரவணகப 
பயிராகும். எனமவ இபமபாது 
இன்று வணர எந்த தீவிர மநாய மறறும் பூச்சி 
தாக்குதல் இல்ணல. இருபபினும் வணிக 
ரீதியான பழத்மதாட்டகளில் கரும்பூஞசாை 
மநாய கணடறியபபட்டுள்்ளது. எனமவ 
இதணன கட்டுபபடுத்த 0.2சதவீதம் நணனயும் 
கந்தகம் மருந்திணன சதளிக்கலாம். பூச்சிகண்ள 
சபாறுத்தவணர கணரயான் தாக்குதல் 
ஒரு பிரச்சிணனயாக உள்்ளது. இதணன 
கட்டுபபடுத்த மரம் ஒன்றிறகு 4-5 மில்லி 
கும்ளாரணபரிபாஸ மருந்திணன 10-15 லிட்டர 
தணணீரில் கலந்து அளிக்க மவணடும். 
அறுவணட சமயத்ணத சநருங்கும் மபாது பழம் 
சவடிபபு மறச்றாரு பிரச்சிணனயாக உள்்ளது. 
இதணன நல்ல நீரபபாசனம் வழங்குவதன் 
மூலமும், மபாராக்ஸ 0.1 சதவீதம் அ்ளவு பூ 
பிடிக்கும் தருைத்திலும், பழம் உருவான 
பி்றகும், சமாத்தமாக இருமுண்ற சதளிக்க 
மவணடும். 

அறுவல்ட மற்றும் ம்சூல் 
சமாட்டு (Budding) மறறும் ஒட்டுக்கட்டிய 

(Grafting) மரங்கள் நடவு சசயத 4-5 
வருடங்களில் காயக்கத்சதாடங்குகின்்றன. 
ஆனால் விணத நாறறுகண்ள சகாணடு 

நடவு சசயத மரங்கள் காயபிடிக்க 8 முதல் 
10 வருடங்கள் ஆகின்்றது. மமலும் காய 
முதிரச்சியணடய 8 முதல் 10 மாதங்களும், 
பழம் பழுக்க 10 முதல் 12 மாதங்கள் ஆகி்றது. 
வில்வம் ஒரு காலநிணலசாரந்த பழவணக 
பயிர, ஆதலால் இதணன முதிரச்சியணடந்த 
நிணலயில் மட்டுமம அறுவணட சசயது பின் 
பழுக்க ணவக்க மவணடும். இதன் முதிரச்சிணய 
பச்ணச நி்றத்திலிருந்து மஞசள் நி்றத்துடன் 
கூடிய பச்ணச நி்றமாக மாறியவுடன் அறியலாம். 
நன்கு பழுத்த பழமானது மரத்திலிருந்து 
தானாகமவ கீமழ விழுந்த பின் அறுவணட 
சசயயலாம். முதிரந்த பழங்கண்ள 5 சச.மீ 
பழத்தணடுடன் மசரத்து அறுவணட சசயய 
மவணடும். நன்கு வ்ளரந்த (10-12 வருடம் 
பழணமயான) சமாட்டுகட்டிய அல்லது 
ஒட்டுக்கட்டிய சசடியின் மூலம் வ்ளரந்த 
ஒரு (நல்ல மமலாணணமயின் கீழ வ்ளரந்த) 
வில்வ மரம் 150 முதல் 200 கனிகண்ள 
தருகின்்றது. பழங்கண்ள அறுவணட சசயத பின் 
இரணடு வாரங்கள் வணர சாதாரை முண்றயில் 
ணவத்து உபமயாகபபடுத்தலாம். மமலும் 10°C 
சவபபநிணலயில் மூன்று மாதங்கள் வணர 
ணவத்திருந்தும் உபமயாகபபடுத்தலாம். 

தீபா சமன்த், ்க.சஙகீதா,
மத்திய நதாட்டக்கனை ஆராய்சசி நினையம், புவநைஷவர், ஒடி்சா.
இரா.நவீன்குமார், நவளாணனமத் துனை, 
்காருணயா ததாழில்நுடப மற்றும் அறிவியல் நிறுவைம், ந்கானவ.
மினைஞ்சல்: naveenrk005@gmail.com 

கட்டுரரயாளரகள்:
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தருமபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளியில் 
சதன்ணன மரத்தில் காணடாமிருக வணடு  
கட்டுபபாடு குறித்து சசயல்முண்ற வி்ளக்கம் 
நிகழச்சி நணடசபற்றது. இதில்    அதியமான் 
மவ்ளாணணம மறறும் ஆராயச்சி கல்லூரியின்  
இறுதியாணடு மாைவிகள் அபிநயா , 
கீதாஞசலி, ெரஷவரத்தினி, கணலயரசி, 
சமௌனிஷா, நந்தா ஸரீ, சணமுகபபிரியா, ஸரீ 
வரஷினி, விஜய சாந்தி, ரூபிகா, சமௌலியா 
மறறும் கல்லூரி உதவிப மபராசிரியர முணனவர. 
ஏழுமணல கலந்துசகாணடு தறமபாணதய 
சூழநிணலயில் சதன்ணன மரத்தின் சபரும் 
எதிரியாக திகழக்கூடிய காணடாமிருக 
வணணட எவவாறு கட்டுபபடுத்துவது என 
சசயல்முண்ற வி்ளக்கம்  அளித்தனர.

இது குருத்துவணடு ,  கருவணடு 

வதன்லனையில் 
்காண்டாமிரு்க வணடு ்கடடுப்பாடு

என்ச்றல்லாம் அணழக்கபபடுகி்றது. ஆணடு 
முழுவதும் இதன் தாக்குதல் இருந்தாலும் 
ஜூன் முதல் சசபடம்பர வணர அதிகமாக 
இருக்கும்.

தோ்ககுதலின் அறிகுறி்ள்
 இவவணடுகள் சதன்ணனயின் 

உச்சியில் விரிவணடயாத குருத்துபபாகத்தில் 
துண்ளயிட்டு, மரத்தின் உள்ம்ள சசன்று வ்ளரும் 
சமாட்டுபபகுதிணய சமன்று விடுகி்றது.

 தாக்கபபட்ட பாகம் மபாக எஞசிய 
குருத்து விரியும்மபாது, சதன்ணன மட்ணட 
முக்மகாை வடிவில், சீராக கத்தரியால் 
சவட்டியதுமபால் மதாற்றமளிக்கும்.

 இவவணடு தாக்குவதால் 10-15% 
மகசூல் குண்றயும்.

நவளொண விரிவொக்கம்
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 சமாட்டுபபகுதிணய சமன்்றபின் 
மீதிய ாகும்  ம ர ச் ச க்ணகணய  உள்ம்ள 
சசன்்ற துவாரம் மூலம் அடிமட்ணடயின் 
இடுக்குகளிலிருந்து சவளிமய தள்ளுகி்றது.

நமலோண்லம:

உழவியல் முல்ற்ள்:
 தாக்கபபட்ட மடிந்துமபான மரங்கண்ள 

மதாபபிலிருந்து அகறறி அழித்து விட 
மவணடும். மதாபணப சுத்தமாக ணவக்க 
மவணடும்.

 கம்மபாஸட் மறறும் உரக்குழிகளில் 
இருந்து காணடாமிருக வணடின் முட்ணடகள், 
புழுக்கள், கூட்டுபபுழுக்கண்ள சபாறுக்கி 
அழிக்கவும்.

இயந்திர முல்ற:
 வணடின் தாக்குதல் அதிகரிக்கும் 

மபாது, மரத்தின் குறுத்துப பாகத்தில் வ்ளரந்த 

வணடு உள்்ளதா என்று பாரத்து,  இருந்தால் 
கம்பி அல்லது  சுளுக்கியால் அணதக் குத்தி 
சவளியில் எடுத்துக் சகான்று விட மவணடும்.

 மகாணட மறறும் மணழக்காலங்களில் 
அந்தி மநரங்களில் வி்ளக்கு சபாறிகண்ள 
மதாபபுக்குள் ணவத்து வணடுகண்ளக் கவரந்து 
அழிக்கலாம்.

்ோண்்டோமிரு் வண்டு: ஒலர்ட்கஸ் லரநனோசசைரஸ்
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இரோசையன முல்ற:
 காணடாமிருக வணடின் வாயில் 

மபக்குமலா ணவரஸ ஒணரகடஸ என்்ற 
ணவரணஸ ஊசி மூலம் சசலுத்தி 15 வணடுகள் 
/ 1 செ  என்்ற அ்ளவில் சதன்னந்மதாபபில் 
விட்டால் அது மற்ற வணடுகளுடன் கலந்து 
மநாயிணனப பரபபி அவறண்ற அழிக்கின்்றது.

 நடுக்குருத்துபபாகத்தில் (சகாணணட) 
மட்ணட இடுக்குகளில் கீழக்கணட

ஏமதனும் ஒரு மருந்திடுவதன் மூலம் 
அவவணடின் தாக்கத்ணத தடுக்கலாம்.

 அ) சசவிடால் 8 (குருணனகள்) 25 கி 
+200 கி சகாழு மைல் கலணவணய மட்ணட 
இடுக்குகளில் ஆணடிறகு 3 முண்ற அதாவது 
ஏபரல்-மம, சசபடம்பர-அக்மடாபர மறறும் 
டிசம்பர-ஜனவரி மபான்்ற பருவங்களில் 
இடவும்.

 ஆ) 10-5 கி அ்ளவுள்்ள அந்து 
உருணணடணய மைலால் மூடவும் இதணன 45 
நாட்களுக்கு ஒரு முண்ற இ்ளம் நாற்றகளுக்கு 
மட்ணட இடுக்குகளில் ணவக்கவும்.

 5 கிராம் 10 கி மபாமரட் மருந்திணன 
துணனகளுடன் கூடிய சபாட்டலமாக எடுத்து 
6 மாத இணடசவளியில் ஆணடிறகு ஒரு 
முண்ற ணவக்ககவும்.

 க ா ண ட ா மி ரு க  வ ண டு க ள் 
இனபசபருக்கம் சசயயும் இடங்களில் 
காபபரில் 0.1 (50% WP) கலணவணய 6 
மாதத்திறக ஒரு முண்ற சதளிக்க மவணடும்.

சபோறி அலமத்தல்
ரிமனாலியூர எனும் இனக்கவரச்சிப 

சபாறியிணன செக்டருக்கு 5 என்்ற வீதத்தில் 
ணவக்கலாம். ஒரு பி்ளாஸடிக் வாளியில் 
1.5 மி.லி என்மடாஃசல்பான் 35 + 2 லி 
நார மசரத்த பூச்சிக் சகால்லிக் கலணலணய 
ரிமனாலியூருடன் கலந்து மதாபபினில் 
சதாங்கவிட மவணடும். வாரத்திறகு 

ஒரு முண்ற இவவாளியிணனக் கவனித்து 
கவரபபட்டு இ்றந்து கிடக்கும் வணடுகண்ள 
அழிக்க மவணடும்.

உயிரியல் முல்ற:
 மண ழ க்  க ா ல ங் களில்  மு தல் 

மணழயிணனத் சதாடரந்து வி்ளக்கும் 
சபாறிகண்ள அணமபபதன் மூலம் வ்ளரந்த 
வணடுகண்ளக் கவரந்து அழிக்கலாம்.

  சமட்டாணரசியம் அனிமசாபிமல 
பச்ணசமஸகாரணடன் பூஞணசயிணன 5-10 
ஸமபாரகள் என்்ற அ்ளவில் 250 மில்லி 
சமட்டாணரசியம் + 750 மில்லி நீர மசரத்து 
எருக்குழியில் சதளிபபதனால் வணடுகளின் 
இ்ளம்புழுக்கண்ள அழிக்கலாம்.

 ஒரு மணபாணனயில் 5 லி நீருடன் 
1 கி.கி அமைக்கு புணைாக்கு மசரத்த 
கலணவணய மதாபபினில் ணவத்தும் கவரலாம்.

  மவபபங்சகாட்ணடத் துாண்ளயும், 
மைணலயும் 1.2 என்்ற விகிதத்தில் கலந்து, 
மரம் ஒன்றிறகு 150 கி வீதம் நடுக்குருத்தின் 
3 மட்ணட இடுக்குகளில் ணவக்கலாம்,

இறுதியாணடு ் ெளாண மாணவி்கள், 
அதியமான நவளாணனம மற்றும் ஆராய்சசி ்கல்லூரி, அத்திமு்கம், ஓசூர்.

கட்டுரரயாளரகள்:
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நம் பாட்டியும் தாத்தாவும் வயதான 
காலத்திலும் ஆமராக்கியத்மதாடு வாழவணதப 
பாரத்திருபமபாம். அதறகுக் காரைம், அவரகள் 
சிறுவயதில் சாபபிட்ட சிறுதானியங்க்ளால் 
ஆன பாரம்பரய உைவுகள் தான். இவறறில் 
புரதம், நாரச்சத்து, கால்சியம், இரும்புச்சத்து, 
ணவட்டமின்கள் மபான்்ற ஊட்டச்சத்துகள் 
அதிக அ்ளவில் உள்்ளன. அந்தவணகயில் ஏழு 
சிறு தானியங்களும் அவறறில் ஒளிந்துள்்ள 
எக்கச்சக்க பலன்களும் குறிந்து இபமபாது 
பாரக்கலாம்.

உடல் பருமன், ச ரக்கணர மநாய , 
வாழக்ணகமுண்றக் மகா்ளாறுகள் மபான்்ற 
உடல்நலக் குண்றபாடுகண்ள எதிரசகாள்்ள 
திணன உதவுகி்றது, ஏசனனில் அணவ 
பணசயம் இல்லாதணவ, குண்றந்த கிண்ளசசமிக் 
குறியீட்ணடக் சகாணடிருக்கின்்றன, மமலும் 
உைவு நாரச்சத்து மறறும் ஆக்ஸிஜமனற்றங்கள் 
அதிகம் உள்்ளதால், மத்திய விவசாய 

ஏழு சிறுதானியங்களும், 
எக்்கச்சக்்க்மானை பைன்்களும்!

அணமச்சகம் தயாரித்த குறிபபின்படி. 
மகாதுணம மறறும் அரிசிணய விட திணனகள் 
ஊட்டச்சத்து ரீதியில் சி்றந்தணவ, ஏசனனில் 
அவறறின் அதிக அ்ளவு புரதம், சமச்சீரான 
அமிமனா அமிலம், கச்சா நார மறறும் இரும்பு, 
துத்தநாகம் மறறும் பாஸபரஸ உள்ளிட்ட 
தாதுக்கள் இருக்கின்்றது.

திலன
திணன புரதம், நாரச்சத்து, ணவட்டமின் 

ஏ, ணவட்டமின் பி, பாஸபரஸ, மாவுச்சத்து, 
சுணை ா ம் பு ச் ச த் து  ம ப ா ன் ்ற  ப ல 

உடல்நலம்
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ஊட்டச்சத்துக்கண்ளக் சகாணடது. இதயத்ணதப 
பலபபடுத்தவும், கணபாரணவ சி்றபபாக 
இருக்கவும் உறுதுணையாக இருக்கும்.

குழந்ணத சபற்ற தாயமாரகளுக்கு திணனணயக் 
கூழாக்கித் தருவாரகள்; அது, தாயபபால் 
நன்கு சுரக்க உதவும். இது கபம் சதாடரபான 
மநாயகண்ள நீக்கும். வாயுத்சதால்ணலணய 
விரட்டும். திணனயில் இட்லி, அல்வா, காரப 
பணியாரம், பாயசம், அதிரசம் ஆகியவறண்றச் 
சசயது சாபபிடலாம். 

ந்ழவரகு / ரோகி

அரிசி, மகாதுணமணயவிட மகழவரகில் 
ஊட்டச்சத்துகள் அதிகம் .  குறிபபாக 
சுணைாம்பு ச் ச த்து ,  இரும்பு ச் ச த்து , 
ப ாஸபரஸ, ந ா ர ச்சத்து , ணவட்டமின் 
பி அதிக அ்ளவில் உள்்ளன. இதனால் 
எலும்புத் மதயமானம் , ரத்தமசாணக , 
இதய மநாய, மலச்சிக்கல், சரக்கணரமநாய 
மபான்்றவற்றால் பாதிக்கபபட்மடாருக்கு 
சி்றந்தது. ராகிணயக் களியாகச் சசயது 
சாபபிட்டால், உடல் உஷைம் நீங்கும்; 
உடல் வலிணம சபறும். உடல் எணடணயக் 
குண்றக்க விரும்புபவரகளுக்கு ஏற்றது. 
அஜீரைக் மகா்ளாறுகள் நீங்கும்; குடறபுணகள் 
குைமாகும்; சபணகளுக்கு மாதவிடாயக் 
மகா்ளாறுகள் சீராகும். கரபபிணிப சபணகள் 
தினமுமம சாபபிட்டுவரலாம். மகழவரகில் 
கூழ சசயது பச்சி்ளம் குழந்ணதகளுக்குக் 
சகாடுக்கலாம். இதில், இட்லி, மதாணச, 
சகாழுக்கட்ணட, இடியாபபம், அணட, இனிபபு 
வணககள் என பலவறண்றச் சசயயலாம்.

சைோலம
சாணமயில் அரிசிணயவிடப பலமடங்கு 

நாரச்சத்து உள்்ளதால், சரக்கணர மநாயாளிகளுக்கு 

உகந்தது. மற்ற சிறுதானியங்கண்ளவிட 
சாணமயில் இரும்புச்சத்து அதிகம். இது, 
ரத்தமசாணகணய நீக்க உதவும். மலச்சிக்கணலப 
மபாக்கும். வயிறு சதாடரபான பிரச்ணனகளுக்கு 
நல்ல தீரணவத் தரும். சாணமயில் உள்்ள 
தாதுஉபபுகள் உயிரணுக்களின் அ்ளணவ 
அதிகரிக்கச் சசயயும். இதில், இட்லி, மி்ளகுப 
சபாங்கல் (சவணசபாங்கல்), இடியாபபம், 
காயகறி பிரியாணி என வணக வணகயாக 
உைவுகண்ளச் சசயய முடியும்.

குதிலரவோலி
குதிணரவ ாலியில் இரும்பு ச் ச த்து , 

நாரச்சத்து, சுணைாம்புச்சத்து நிண்றந்துள்்ளன. 
புரதச்சத்தும் உயிரச்சத்தும்கூட அதிகமாக 
இருக்கின்்றன. இதில் உள்்ள நாரச்சத்து, 
புறறுமநாய, உயர ரத்த அழுத்தம், இதய 
மநாயகண்ளத் தவிரக்க உதவும். சசல்கண்ளப 
பாதுகாக்கும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் ஆகச் 
சசயல்படும் தன்ணம இதறகு உணடு.

வாயுக் மகா்ளாறுகண்ளத் தீரக்கும் . 
இடுபபுவலி, வயிறறுக் கடுபபு, காயச்சல் 
மபான்்ற மநரங்களில் குதிணரவாலி களி, 
குதிணரவாலி கஞசி சி்றந்த உைவாக 
இருக்கும்..
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வரகு
உடலுக்கு அதிகச் சக்தியளிக்கும் வரகில், 

அரிசி, மகாதுணமணயவிட நாரச்சத்து அதிகம். 
விணரவில் சசரிமானமாகும் தன்ணமசகாணடது. 
மமலும் தானியங்களில் அதிகம் புரதம், 
தாது உபபுகண்ளக் சகாணடது. இதில், 
பாஸபரஸ, மக்னீசியம், மாங்கனீஸ, காபபர, 
இரும்புச்சத்து, கால்சியம், ணவட்டமின் 
பி அணனத்தும் நிண்றந்துள்்ளன. சிறுநீரப 
சபருக்கி ;  மலச்சிக்கணல மபாக்கும் ; 
உடல்பருமணனக் குண்றக்கும். ரத்த சரக்கணர 
அ்ளணவக் கட்டுபபடுத்தவும், உயர ரத்த 
அழுத்தத்ணதக் குண்றக்கவும், மதணவயற்ற 
நச்சுகண்ள சவளிமயறறி ரத்த ஓட்டத்ணதச் 
சீரசசயயவும் உதவும். கல்லீரணலச் சீராக்கும், 
நரம்பு மணடலத்ணதயும், எலும்புகண்ளயும் 

பலபபடுத்தும். மாதவிடாயக் மகா்ளாறு உள்்ள 
சபணகளுக்கு வரகு, வரம். இதில் புட்டு, 
சவணசபாங்கல், கார பணியாரம், இட்லி, 
புளிமயாதணர, உபபுமா என விதவிதமாகச் 
சசயய முடியும்.

்ம்பு
ணவட்டமின்கள் நிண்றந்த கம்பு, உடலுக்குச் 

சி்றந்த ஆற்றணலயும் வலிணமணயயும் 
தரும். உடல் உஷைத்ணதக் குண்றக்கும்; 
மசாரணவ நீக்கி, புத்துைரவு தரும்; அஜீரைக் 
மகா்ளாறுகண்ளச் சரிசசயயும். வயிறறுப புண 
வராமல் தவிரக்கும்.

வ்ளரும் குழந்ணதகளுக்கும் பூபசபயதிய 

சபணகளுக்கும் ஏற்றது. உடலுக்கு நன்ணம 
தரும் சகாழுபபு இதில் உள்்ளதால், இதய 
மநாயிலிருந்து பாதுகாக்கும். மமலும் சிறுநீணரப 
சபருக்கி, ரத்தத்ணதச் சுத்தபபடுத்தும், மநாய 
எதிரபபு சக்திணய அதிகரிக்கும்

நசைோளம்
நாரச்சத்து, புரதச்சத்து, மாவுச்சத்து நிண்றந்த 

மசா்ளம், உடல் எணட அதிகரிக்க உதவும். 
ஆஸடிமயாசபாமராசிஸ பாதிக்கபபட்ட 
சபணகளுக்கு மசா்ளத்தில் சசயத உைவுகள் 
சி்றந்தணவ. மதால் சதாடரபான மநாயகள், 
ச ச ா ரி ய ா சி ஸ , 
மதால் ஒவவாணம 
உள்்ளவரகளுக்கு 
மசா்ளம் ஏற்றதல்ல.

சரக்கணரமநாய 
உ ள் ்ள வ ர க ள் , 
ச ச ரி ம ா ன க் 
மகா்ளாறு பிரச்ணன 
இருப பவ ர க ள் , 
ர த் த ம ச ா ண க 
இருபபவரகளுக்கு 
மசா்ளம் சி்றந்தது. 
சி று நீ ண ர ப 
ச ப ரு க் கு ம் ; 
உடலில் உள்்ள 
உபணபக் கணரக்கும் .  இதில் உள்்ள 
பீட்டாகமராட்டின் கண குண்றபாடுகண்ளச் 
சரிசசயய உதவும். இதில் மதாணச, பணியாரம் 
தயாரிக்கலாம்.

அ. மு்கமது அன்சாரி ராொ, ரா. விக்னேஸெரன், சபரிஸெரி
ஆராய்சசி அறிஞர்்கள், மணணியல் மற்றும் சுற்றுசசூழல் துனை, 
நவளாணனமக ்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்சசி நினையம் மதுனர- 625 104.
மினைஞ்சல்: ansariraja95@gmail.com

கட்டுரரயாளரகள்:
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திருவள்ளூர மாவட்டம், திருத்தணியில் 
சதான் மபாஸமகா மவ்ளாணணமக் கல்லூரியில் 
நான்காம் ஆணடு பயிலும் மாைவிகள் 
ச.பிமரமா, வி.பிரியதரஷினி, மா.புஷபா, 
நூ.ராபியத்துல் பசிரியா, க.ரம்யாசாரதி, 
ஆ.சரக்ஸலின் பிரித்தி, ரா.ரிஷா, ஜா.சங்கீதா, 
சந.சங்கீதவள்ளி, ஆ.சசல்ஷியா, சர.ஷாம்லின் 
ஆணடிரியா ஆகிமயார ஜுவாமிரதம் 
மறறும் பீஜாமிரதம் தயாரித்து சசயமுண்ற 
வி்ளக்கத்துடன் சப ாதுமக் களுக்கும் 
விவசாயிகளுக்கும் எடுத்துணரத்தனர.

ஜீவோமிரதம்:
இய றணக யிலிரு ந் து  கி ண ட க் கு ம் 

சபாருட்கண்ள ணவத்து தயாரிக்கும் ஜுவாமிரதம் 
மணணிலுள்்ள நுணணுயிரிகண்ள சபருக்கி 
ஊட்டச்சத்துக்கண்ள சசடிகள் எடுத்துக் 

வில்ளச்சலை அதி்கரிக்கும் 
ஜீவாமிர்தம் ்மறறும் பீொமிர்தம்

சகாள்ளும் வணகயில் அளிக்கி்றது.

நதலவயோன சபோருட்்ள்:
 நாட்டு மாட்டு சாைம்- 10 கிமலா

 தணணீர- 180 லிட்டர

 நாட்டு மாட்டு மகாமியம்- 10 லிட்டர

 நாட்டு சக்கணர- 1 கிமலா

 சிறுதானிய பயிர மாவு- 2 கிமலா

 வரபபு மண- 1 கிமலா

 200 லிட்டர தணணீர எடுக்கும் 
வாலி- 1

சசையமுல்ற:
 200 லிட்டர தணணீர சகாள்ளும் ஒரு 

வாலிணய எடுத்துக் சகாள்்ளவும்.

இடுத�ொருட்கள்
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 அவறறில் புதிய நாட்டு மாட்டு 
சாைத்ணத மசரத்து 20 லிட்டர தணணீர 
ஊறறி நன்்றாக கணரத்துக் சகாள்்ளவும்.

 பின்பு அவறறில் 10 லிட்டர நாட்டு 
மாட்டு மகாமியத்ணத ஊறறி நன்்றாக கலந்து 
விடவும்.

 பி்றகு நாட்டு சரக்கணர மறறும் 
சிறுதானிய பயிர மாவு மசரத்து நன்்றாக கலந்து 
விட மவணடும்.

 இணதத் சதாடரந்து 1 கிமலா 
இரசாயனம் மசரக்காத வரபபு மணணை 
கலந்து விடவும்.

 ஜுவாமிரதம் தயாராகிவிட்டது,  

இவறண்ற மூன்று நாட்கள் 
வணர நிழல் பகுதியில் 
ணவத்து காறறு புகாத 
அ்ளவிறகு மூடி ணவக்கவும்.

 அமதமபால் இந்த 
கலணவணய தினமும் மூன்று 
மவண்ளயும் ஒரு குச்சிணயக் 
சகாணடு வலது பு்றமாக 
கி்ளறிக் சகாணமட இருக்க 
மவணடும்.

பயன்படுத்தும் முல்ற:
 ஜ ு வ ா மி ர த த் ணத 

அ ண ன த் து  வ ண க 
பயிரகளுக்கும் தணணீரில் 
கலந்து பயன்படுத்தலாம்.

 இ த ண ன  ப ா ச ன 
நீரிமலமய கலந்து விடலாம்.

 ஒரு லிட்டருக்கு 10 லிட்டர 
தணணீரில் கலந்து அணனத்து பயிரகளுக்கும் 
சதளிக்கலாம்.

பயன்்ள்:
 ஜ ுவ ாமி ர த த்ணத  ச த ா ட ர ந் து 

பயன்படுத்தி வந்தால்  நிலத்தில் மண புழு 
எணணிக்ணகணய அதிகரிக்கும். இதனால் 
மண மிகவும் சமன்ணமயாக இருக்கும்.

 மணணின் வ்ளம் பல மடங்கு 
சபருகும்.

 ஜ ு வ ா மி ர த ம்  ச தளி ப ப த ா ல் 
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நூ. ராபியத்துல பசிரியா & மா. புஷ்பா,
இளநினை நவளாண பட்டப்படிப்பு இறுதியாணடு மாணவி்கள்,
ததான நபாஸ்ந்கா நவளாணனமக ்கல்லூரி, ்ச்காயத்நதாட்டம்.
மினைஞ்சல்: rabiyathul.baseria08@gmail.com

கட்டுரரயாளரகள்:

நுணணுயிரிகள் வ்ளரச்சி 
 பல மடங்கு அதிகரிக்கி்றது.

 விணத மந ரத்தி 
சசயய விணதகண்ள இந்த 
கணரசலில் 2 மணி மநரம் 
ஊ்ற விட மவணடும்.

பீெோமிரதம்:
விண த க் கு ம்  முன் 

விணதக்கு ஊட்டமளிக்க 
பயிர மறறும் சசடிகண்ள 
பூச்சிகளிடமிருந்து காக்க 
இயறணக சபாருட்கண்ள 
சகாணடு தயாரிக்கபபடும் 
கலணவமய பீஜாமிரதம்.

ந த ல வ ய ோ ன 
சபோருட்்ள்:

 தணணீர -  2 0 
லிட்டர

 பசு மாட்டு சாைம்- 
5 கிமலா

 பசு மாட்டுக் மகாமியம்- 5 லிட்டர

 சுத்தமான  சுணைாம்பு- 50 கிராம்

 மண  ஒரு ணகபபிடி அ்ளவு

தயோரி்ககும் முல்ற:
 முதல் நாள் மாணல 6 மணிக்கு 

மமல் சசான்ன அணனத்து சபாருட்கண்ளயும் 
ஒன்்றாக ஒரு கலனில் கலந்து ணவத்துவிட  
மவணடும்.

 பின்னர இந்த கலணவணய மறுநாள் 
காணல 6 மணிக்கு வணர நன்்றாக ஊ்ற விட 
மவணடும்.

 இக்கலணவமய பீஜாமிரதம் ஆகும். 
முதல் நாள் மாணலயில் கலந்து ணவத்தால் 
அடுத்த நாள் காணலயில் இணத விணதகளின் 
மமல் சதளிக்கலாம்.

பயன்படுத்தும் முல்ற:
 விணத மநரத்தி சசயய மவணடிய 

விணதகண்ள இந்த கணரசலில் 2 மணி மநரம் 
ஊ்ற விட மவணடும்.

 நாறறுக்ளாக இருந்தால் அதன் 
மவரகண்ள இந்த கணரசலில் நன்்றாக 
நணனயவிட்டு பி்றகு  நடவு சசயய மவணடும்.

பயன்்ள்:
 விணத க்கும்  முன்  விணத க்கு 

ஊட்டமளிக்க இயறணகப சபாருட்க்ளாக 
பயன்படுகி்றது.

 சசடிகளுக்கு ஏறபடும் மவர அழுகல், 
மவரக்கணரயான், மவரபபுழு மநாயகண்ள 
கட்டுபபடுத்த பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

 அணனத்து வணக பயிரகளுக்கும் 
பயன்படுத்தலாம். 
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குண்றந்த நீணர பயன்படுத்தி அதிக 
மகசூல் (more crop per drop) சபறுவது 
மவ்ளாணணமயின் முக்கியமான மநாக்கமாகும். 
இதறகு ஒவசவாரு பயிரின் நீரத் மதணவ 
பறறிய தகவல் இன்றியணமயாத ஒன்்றாகும். 
பயிரகளின் நீரத் மதணவயானது பயிர 
சசயயபபடும் பருவம், மண வணக, பயிர 
இரகம், தட்ப சவட்ப நிணல, பாசன முண்ற 
மபான்்ற காரணிக்ளால் மாறுபடும்.

இதணன கருத்தில் சகாணடு, 2002ல், 
ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மறறும் 
கலாச்சார அணமபணப சாரந்த முணனவர 
அரசஜன் மொக்ஸட்ரா என்பவர நீரச்சுவடு 
(Water Footpr int) என்்ற குறியீட்ணட 
அறிமுகபபடுத்தியுள்்ளார. இக்குறியீடு, 

நவ்ளாண பயிர்்களின் 
நீர்ச்சுவல்ட (Water Footprint) 

குலைக்கும் உததி்கள
பயிரகளின் வ்ளரச்சிக்கு பயன்படும் பாசன 
நீரின் அ்ளவுக்கும், பயிரின் மகசூலுக்கும் உள்்ள 
விகிதத்ணத அறிந்து சகாள்்ள பயன்படுகின்்றது.

இதணன ணமயமாகக் சகாணடு, உலக 
அ்ளவில் எல்லா நாடுகளிலும் பயிர 
சசயயபபடும் பயிரகளுக்கு, நீரச்சுவடு 
கைக்கிடபபட்டுள்்ளது. இதனால் பருவ 
நிணலக்கு ஏறப, எந்த பயிணர மதரவு சசயதால் 
குண்றந்த நீணரப பயன்படுத்தி அதிக மகசூல் 
மறறும் லாபம் சப்றலாம் என அறியவும் மறறும் 
மாறறுப பயிர திட்டம் மதரவு சசயவதறகும் 
இக்குறியீடு மிகவும் பயனுள்்ளதாக இருக்கும். 
கீமழ உள்்ள அட்டவணையில் முக்கியமான 
பயிரகளுக்கு உரிய நீரச்சுவடு பறறிய 
விவரத்ணத அறியலாம்.

நீர் நமலொணனம
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ம ம ம ல  ச க ா டு க் க ப ப ட் டு ள் ்ள 
அட்டவணையிலிருந்து, சநல், மகாதுணம, 
கரும்பு மறறும் பருத்தி உறபத்தியில் சீனா 
மறறும் அசமரிக்கா நாடுகண்ள விட இந்தியாவில் 
அதிகமாக நீர பயன்படுத்தபபடுகின்்றது. 
இதணன குண்றக்க சி்றந்த நீரபாசன முண்ற, 
உகந்த பயிரிடும் பருவம் மபான்்ற காரணிகண்ள 
கருத்தில் சகாணடு பயிரிடுதல் சவணடும். 
நீரச்சுவணட குண்றக்கும் சில உத்திகள் 
பின்வரும் பகுதியில் சகாடுக்கபபட்டுள்்ளது.

நீரச்சுவல்ட குல்ற்ககும் உத்தி்ள்

திருந்திய ச�ல் சைோகுபடி
 சநறபயிரில் நீணரத் சதாடரந்து மதக்கி 

நிறுத்தாமல், நீர மண்றய நீர கட்டுதல் 
முண்றணய பின்பறறுதல், நீரச்சுவணட 
குண்றக்கும். அதாவது பாசன நீர மணணிறகுள் 
உறிஞசபபட்டு, மணணின் மமறபரபபில் 
சிறிய சவடிபபுகள் மதான்றிய பின் அடுத்த 
பாசனம் சசயதல், நீரின் மதணவணய சவகுவாக 
குண்றக்கும்.

சசைோட்டு நீர போசைனம் 
கரும்பு, வாணழ மபான்்ற அதிக நீர 

மதணவபபடும் பயிரகளில், மணணின் 
தன்ணமக்கு ஏறப சசாட்டு நீரபபாசன 
முண்றணய மணணின் மமறபரபபிமலா 
அல்லது நிலத்தடியில் சிறு குழி எடுத்து 
மணணிறகுள் சசாட்டு நீர குழாயகண்ள 
அணமத்து பாசனம் சசயயலாம். இம்முண்றயில் 
மணணின் நீராவி மபாக்கு குண்றவதாலும், 
பயிரின் மவரபபகுதிக்கு மநரடியாக பாசன 
நீர கிணடபபதாலும் நீரின் மதணவ கணிசமாக 
குண்றக்கபபடுகி்றது. எனமவ பயிரின் 
நீரச்சுவடும் கணிசமாகக் குண்றக்கபபடும்.

மமலும் காயகறிகள் மறறும் பழங்கள் 

சாகுபடியில், சசடிகளின் இணடசவளி 
குண்றவாக இருக்கும் மபாது சதளிபபு 
நீரபபாசனமும், சசடிகளின் இணடசவளி 
அதிகமாக இருக்கும் மபாது சசாட்டு 
நீரபபாசனமும், அணமக்கபபடுசமனில் 
பயிரின் நீரச்சுவடும் குண்றக்கபபடும்.

மண் மூ்டோ்ககு அலமத்தல் 
பயிரக் கழிவுகண்ள நிலபபரபபில் மூடாக்கு 

மபால் இடுவதால், மணணின் ஈரம் நீராவியாக 
மாறுவது தணட சசயயபபட்டு, மண ஈரம் அதிக 
நாட்களுக்கு காக்கபபடும். இதனால் பயிர 
வ்ளரச்சிக்கு மதணவயான ஊட்டச்சத்துக்கள் 
தணடயின்றி கிணடபபதால், குண்றந்த பாசன 
நீரில் அதிக மகசூணல சப்றலாம். அசதாடு 
மட்டுமல்லாமல் பயிர அறுவணடக்கு பின் 
இந்த கழிவுகள் மணமைாடு மக்கி விடுவதால், 

பயிர்ள்
நீரச்சுவடு (்ன மீட்்டர/்டன்)

இந்தியோ சீனோ
அசமரி்க் ஐ்ககிய 

�ோடு்ள்

சநல் 2800 1312 1275

மகாதுணம 1654 690 849

கரும்பு 159 117 103

பருத்தி 8264 1419 2535

1 கன மீட்டர – 1000 லிட்டர

திருந்திய ச�ல் சைோகுபடி
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மறுசுழறசி சசயயபபட்ட நீர, உபபு நீர மபான்்ற 
மாறறு நீர ஆதாரங்கண்ளத் தகுந்த பாசன 
முண்றணய மதரவு சசயது பயன்படுத்துவதன் 
மூலம் நீரச்சுவணட குண்றக்கலாம். 

மணணின் கரிம வ்ளத்ணத மமம்படுத்தலாம்.

நீர மறுசுழற்சி
அதிக நன்னீர உபமயாகித்தணலக் குண்றக்க, 
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நவளோண் சைோரந்த சபோருட்்ளின் 
நீரச்சுவடு

பல்மவறு சபாருட்களின் சராசரி நீரச்சுவடு

மமறகுறிபபிட்ட படத்திலிருந்து பல்மவறு 
உைவு மறறும் உணட உறபத்திக்கு பயன்படும் 
நீரின் அ்ளணவப சபாறுத்து நீரச்சுவடு 
மாறுபடுவணத காைலாம் (உைவுப 
சபாருட்களின் நீரசுவடு - மொக்ஸட்ரா, 2008). 
உதாரைத்திறகு ஒரு கிமலா அரிசி உறபத்தி 
சசயய 2500 லிட்டர நீர பயன்படுகி்றது. இந்த 
நீரத் மதணவயானது சநல் பயிர சசயவதறகும், 
சநல்லின் அறுவணட பின்சாரந்த பதனிடும் 
(சநல் ஊ்றணவத்தல், மவக ணவத்தல்) 
சதாழில்நுட்பத்திறகு பயன்படும் சமாத்த 
நீரின் அ்ளவு ஆகும். பீட்சா (1 பீட்சா 
தயாரிபபிறகு – 1260 லிட்டர), சாக்மலட் (100 
கிராம் சாக்மலட் தயாரிபபிறகு 1700 லிட்டர) 
மபான்்ற உைவுபசபாருட்கண்ள தயாரிபபதறகு 
மிகவும் அதிகமாக நீர மதணவபபடுகின்்றது. 
இத்தணகய உைவுப சபாருட்கண்ள தவிரதது, 
பாரம்பரிய மறறும் சிறுதானிய வணககண்ள 
நமது உைவாக சகாணடால், நீரச்சுவணட 
கணிசமாக குண்றக்கலாம். மமலும் இது 
உைவு மறறும் ஊட்டச்சத்து பாதுகாபபிறகும் 
வழிவணக சசயகின்்றது.

நீரவ்ள மமலாணணம என்பது விவசாயத்திறகு 
அடிபபணடயாகும். இந்த வ்ளத்ணத முண்றயான 

நீரபபாசன உத்திகண்ள அணமபபதன் மூலம் 
விவசாயிகள் குண்றந்த அ்ளவு பாசன நீணர 
பயன்படுத்தி, பயிரகளின் உறபத்திணய 
சபருக்கி நிண்றவான லாபம் சப்றலாம். 

மமலும், வருங்காலத்தில் நமது இண்ளய 
தணலமுண்றயினருக்கு நீர மறறும் உைவு 
பற்றாக்குண்ற ஏறபடாமல் தவிரத்து , 
நீடித்த நிணலயான மவ்ளாணணமக்கு வழி 
வகுக்கவும், வாழவியியல் முண்றயில் மாற்றம் 
சகாணடு வரவும், நீரச்சுவடு குறித்த தகவல் 
பயனுள்்ளதாக இருக்கும்.

மண் மூ்டோ்ககு அலமத்தல்

ஜெ. இராமசசந்திரன், ்கல்வி உதவியாளர், 
மு. இரா்ெஸெரி, ் பராசிரியர் மற்றும் தனைவர், நவளாண தபாறியியல் துனை, 
வி. கு. பாலபாணடி, முதனனமயர், நவளாண ்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்சசி நினையம், 
தமிழ�ாடு நவளாண பல்்கனைக்கழ்கம், மதுனர.

கட்டுரரயாளரகள்:
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அகரி்சகதி மின ஊட்கக குழு
நிறுவனர மற்றும் சி்றப்போசிரியர

வசல்வமுரளி

வடிவலமப்பு
சக்தி டிலசன்ஸ்

நிரவோ் ஆசிரியர
மு.வெயராஜ்

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்பரம க�ொடுக்� 99407 64680  
என்ற வொட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு கதொடர்பு க�ொளளலொம.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

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

பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 04-03-2022 | மாசி 1 | மாதம் ஒருமுறை மின் இதழ்

்க்டந்த மின்னிதழுக்்கானை 
வாச்கர்்களின் ்கருததுக்்கள

அக்ரிசக்தி மின்னிதழ் மாத இதழாக மாற்றி 
மமலும் அதிக பக்கஙகம�ாடு நிறைய தகவலகம�ாடு 
படிக்கும் ஆரவதறத தூண்டும் வறகயில இருக்கிைது. 
மமன்மமலும் ததாடரந்து அக்ரிசக்தி இதழ் சிைபபாக 
தவளிவர வாழ்ததுகள்.

- இரா. சூர்ா,
கிருஷ்ணகிரி
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நரம்புகளையும்
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வசா.ைரிைரன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்படடப்்பொளர்:

è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 
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- ை.மீனைா

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

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

்படடப்்பொளர்:
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அகரி்சகதி இதழ 
உங்களுககு நவணடுதமனைால் 

9940764680 எனை எணணுககு 
 வாடஸ் அப்பில் த்சய்தி / குறுஞத்சய்தி 

அனுப்பிைால் சிைப்பிதழ  
உங்கள் வாடஸ் அப்-ககு அனுப்பினவக்கப்படும்.

இனத கிளிக த்சய்தும் எங்கள் வாடஸ்அப் 
எணணிற்கு அனுப்பைாம்

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

கசன்று பசரந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்ழ் துவஙகி 58 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 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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