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கூகுள் 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 முண்றபபடி 100 
சசயலிகள் மதரவு சசயயபபட்டன, அதில் நம்முணடய அக்ரிசக்தி 

சசயலியும் இடம் சபறறுள்்ளது.

த�ொடர்ந்து ஊக்கமளித்துவரும் அனைவருககும்  
எங்கள் மைமொர்ந்� நன்றி
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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 61 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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தென் இந்தியாவின் 
நெற்களஞ்சியத்தில் பிறந்்த எனக்கு 
விவசாயத்தின் மேலும் விவசாயி்கள் 
மீதும் ேரியாத்த ்கலந்்த பாசத்திறகு 
்காரணம் இன்று விவசாயத்தில் 
ஈடுபடாவிடடாலும் ்தஞ்தசதய 
பூர்வி்கோ்க ந்காணடவர்்களின் மவர் 
எல்லாம் விவசாயத்தில் இருக்கும். 

விவசாயம் நலிந்து வருவதால் விவசாய 
நிலஙகள் வீட்டு மணனகளுக்கு விறபணன சசயது 
நணடணய காட்டும் நபரகண்ள பாரக்கும் சபாழுதும் 
மகட்கும்சபாழுதும் மனதில் ரத்தம் கசியும். ஆனால் 
அவரகளிடம் மபசி அவரகள் தரபபட்டு நியாத்ணத 
மகட்கும் மபாது ஒரு மசர கிணடக்கும் பதில் “தம்பி 
முன்ணன மபால இபப விவசாயம் இல்லபபா 

மவணலக்கு ஆட்கள் கிணடபபதில்ணல, 
இடுசபாருட்கள் விணல, கூலி, வட்டி 
விகிதம் எல்லாம் அதிகம் ஆயிடுச்சு 
இபப விவசாயம் லாபம் இல்லபபா 
அதான் நல்ல விணல குடுத்தாஙக 
வித்துட்டு பிள்ண்ளஙகளுக்கு சசயய 
மவணடியணத சசஞ்சிட்டு மிச்சம் 
இருந்தா எனக்கும் என் மணனவிக்கும் 
கணடசி காலத்துக்கும உதவும் வணகயில் 
மபஙக்ல மபாட்டு வச்சிக்கலாம் என்று 
இருக்மகன்.” வாரத்ணதகள் மா்றலாம் 
வரிகள் மா்றலாம் சசான்னாரகள் நபரகள் 
மவ்றாக இருக்கலாம் ஆனால் அடிபபணட 
விஷயம் ஒன்றுதான் இன்று விவசாயம் 
லாபமில்ணல.

பி ல் மக ட் ்ஸணச யு ம் ,  எ ல ா ன் 
ம்ஸக்ணகயும், ்ஸடீவ் ஜாபணஸையும் 
அக்குமவ்றாக ஆணிமவராக அலசும் 

விவசாயத்தில் விணறணை ததாட்ட 
மாமனிதர்கள்

த�ொடர்
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நம் பிசின்ஸ மமக்சனட்கள், மசாத்தில் 
ணக ணவக்கும் மபாது கூட மசறறில் கால் 
ணவத்து உணைக்கும் விவசாயிணய பறறியும் 
அவரகளின் சதாழிணல லாபமணடய 
ணவபபது பறறியும் சிந்திபபது கூட 
இல்ணல. சரி இணத விடுமவாம் உலக 
மகாடீ்ஸவரரான பில்மகட்்ஸ அசமரிக்காவில் 
அதிக விவசாய நிலம் ணவத்திருக்கும் 
மனிதர என்்ற சசயதியும் இந்தியாவின் 
மிகப சபரிய மகாடி்ஸவரரக்ளான அம்பானி 
இந்தியாவின் மிகப சபரிய மாந்மதாபபு 
ணவத்திருபபதாகவும், அதானி ஆபபிள் 
மதாட்டத்தில் முதலீடு சசயதிருபபதாகவும் 
மகட்கும் மபாது இந்த சசயதி நமக்கு 
ஆச்சரயத்ணத சகாடுக்கும். ஒரு லாபமில்லாத 
சதாழிலில் இந்த ஜாம்பவான்கள் இபபடி 
மகாடிக்கைக்கில் முதலீடு சசயவாரக்ளா? 
என்்ற மகள்வியும் நமக்கு எழுவதில் 
ஆச்சரயமில்ணல.

இன்று அக்ரி சதாழில் நுட்பத்தில் 
ஈடுபட்டுள்்ள நிறுவனஙகளிலும், விவசாயம் 
சசயயாமல் விவசாயிகளிடம் இருந்து விண்ள 
சபாருட்கண்ள வாஙகி விறகும் மவ கூல், நிஞ்சா 
காரட், உடான் மபான்்ற நிறுவனஙகளிலும் 
மகாடிக்கைக்கில் முதலீடுகள் குவிகின்்றன. 
ஒரு பக்கம் லாபமில்ணல என்று நிலத்ணத 
விறகும் ஒரு கூட்டம் இன்சனாரு பக்கம் 
விவசாய சபாருட்கண்ள வாஙகி விறறும் 
ஏறறுமதி சசயதும் வரும் நிறுவனஙகளில் 
மகாடிகளில் சகாட்டும் முதலீடுகண்ள 
படித்தவரகள் பாரத்தால் கூட ஒணணுமம 
புரியாத மரமமாகமவ மதான்றும். பாமரரகள் 
பாரத்தால் என்னபபா இது சதுரஙக மவட்ணட 
மாதிரி ஒன்னுமம புரியணலமய என்ம்ற 
நம்மிடம் மகட்பாரகள். 

ஆனால் உறறு மநாக்கினால் மட்டுமம 
சூட்சமம் புரியும் ரஜினி நடித்த சிவாஜி 
திணரபபட வசனத்ணத சகாஞ்சம் மாறறி 
சசால்கிம்றன் “விவசாயம் லாபமில்லா 
சதாழில் இல்ணலஙக.. அணத நாமதான் 

லாபமில்லா சதாழிலா தவ்றா புரிந்து சகாணடு 
இருக்கிம்றாம்” உள்ளூரில் நாம பைம் 
வாஙகும் வட்டிக்கணட காரணன விட பத்து 
மடஙகுக்கு மமல் அதிகமா க்றக்கும் முதலீட்டு 
நிறுவனஙகள் தஙகள் காணச சும்மா விவசாய 
நிறுவனஙகளில் முதலீடு சசயயவில்ணல, 
சசயயவும் மாட்டா ரகள் .  அபபடினா 
இதுக்கு பின்னால் நமக்கு புலபபாடாத 
ஏமதா ஒன்று இருக்கி்றது.அணத சசயதால் 
விவசாயம் லாபகரமான சதாழிலாகிவிடும். 
அந்த புலபபடாத ஒன்று பறறித்தான் நாம் 
மபசபமபாகிம்றாம்.

இணத படிக்கும் மபாமத என்னாடா இது 
சுயமுன்மனற்ற வகுபபு வாணட சகாஞ்சம் 
அதிகமா அடிக்குமத என்று உஙகளுக்கு 
மதான்றுமம. . . சத்தியமா இல்ணலஙக.. . 
உஙகண்ள மபாலத்தான் நானும் முதலில் 
நிணனச்மசன்.. பி்றகு தீவிரமா ஆராயச்சி 
சசஞ்சபப தான் இந்த சூட்சம ரகசியம் 
புரிந்தது, சரி அணத நாம் வரும் வாரஙகளில் 
கட்டுணரயில் விரிவாகக் காணமபாம். இந்த 
சூட்சமத்ணத அறிய எளிய வழிணய தான் 
நான் ணகயாணமடன், விவசாய சதாழிலில் 
சத்தமில்லாமல் சாதணன சசயது சகாணடு 
இருக்கும் விவசாய சாதணனயா்ளரகள் பறறி 
முதலில் சதரிந்து சகாணமடன். பின்னர 
அவரகண்ள பறறியும் அவரகளின் யுக்தி 
பறறியும் அவரகள் சாதித்தது பறறியும் நான் 
ஆராயந்து அறிந்தவறண்ற உஙகளுக்கும் 
பகிரகிம்றன்.

 அடுத்த இதழில் இந்தியாவின் திராட்ணச 
உறபத்தியிலும் ஏறறுமதியிலும் சாதணன 
பணடத்து 8000 மமறபட்ட விவசாயிகளின் 
வாழக்ணகணயமய மாறறிய ஷாயாத்ரி பாரம்்ஸ 
பறறியும் அதணன சதாடஙகிய மவ்ளாண 
சபாறியா்ளர திரு. விலா்ஸ ஷின்மட அவரகண்ள 
பறறியும், அவர சத்தமில்லாமல் சசயது 
சகாணடிருக்கும் சாதணன பறறியும் விரிவா 
பாரபமபாம்.. சரி அபப அடுத்த இதழில் 
சந்திபமபாஙக்ளா? 

கட்டுரரயாளர்:

விக்ரம்
மின்னஞ்சல்: vikramhkgbackup@gmail.com 
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ஆட்டு இனங்கள்:

ஜமுனாபரி:
 இந்தியாவின் நீணட கால் ஆடுகளில் 

ஜமுனாபரி மிகபசபரியது மறறும் மிகவும் 

மநரத்தியானது.

 ஆடுகளின் கழுத்து மறறும் 
காதுகளில் பழுபபு அல்லது கருபபு 
அணடயா்ளஙகளுடன் சவணணமயானது. 

 ஆடுகளின் இருபாலருக்கும் 
தாடி மறறும் பிட்டத்தில் நீணட முடிகள் 
இருக்கும்.

 அ வ ற றி ன்  ச க ா ம் பு க ள் 
குட்ணடயாகவும், தட்ணடயாகவும் 
கி ண ட ம ட் ட ம ா க  பி ன் மன ா க் கி 
முறுக்குகின்்றன.

 நன்கு வ்ளரந்த ஆண ஆடுகளின் 
உயரம் 90 முதல் 100 சசமீ வணர 
இருக்கும். ஒரு சபண ஆடு 70 முதல் 
80 சசமீ உயரம் வணர இருக்கும்.

 அவறறின் காதுகள் சபரியதாகவும் 

வறண்ட நிலத்தில் லாபம் தரும் 
ஆடு வளர்ப்பு முறறகள்

த�ொழில்த�ொழில்

பகுதி
2
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கீமை சாயந்ததாகவும் இருக்கும். 

 சராசரியாக ஒரு சபண ஆட்டின் எணட 
45 கிமலா முதல் 60 கிமலா வணர இருக்கும்.
அமதமபால் ஒரு ஆண ஆட்டின் எணட 65 
கிமலா முதல் 80 கிமலா வணர இருக்கும்.

 சராசரி பி்றபபு எணட 4 கிமலா வணர 
இருக்கும்.

 அ ண வ  ச ப ரி ய  ம டி ண ய க் 
சகாணடுள்்ளன. சராசரி மகசூல் 280 கிமலா 
/ 274 நாட்கள் ஆகும்.

செலிச்ெரி: 

 சடலிச்மசரி இனம் சபரும்பாலும் 
மகர்ள மாநிலத்தில் காைபபடுகி்றது. இது 
மலபாரி இனம் என்றும் அணைக்கபபடுகி்றது. 

 இது இண்றச்சிக்காக அதிக அ்ளவில் 
வ்ளரக்கபபடுகி்றது.

 சபாதுவாக சவள்ண்ள, ஊதா மறறும் 
கருபபு நி்றஙகளில் காைபபடும்.

 சராசரியாக ஒரு சபண ஆட்டின் 
எணட 30 முதல் 40 கிமலா வணரயிலும் ஒரு 
ஆண ஆட்டின் எணட 40 முதல் 50 கிமலா 
வணரயிலும் இருக்கும்.ஒரு பிரசவத்தில் 2- 3 
குட்டிகள் சகாடுக்கும் அ்ளவிறகு இந்த வணக 
இனஙகள் சி்றந்த இனபசபருக்க தி்றன்கண்ளக் 
சகாணடுள்்ளன.

கன்னி ஆடு:
 தமிழநாட்டின் திருசநல்மவலி மறறும் 

இராமநாதபுரம் மாவட்டஙகளில் காைபபடும் 
மிக உயரமான ஆடு இனஙகள் ஆகும்.

 கருபபு பின்னணியில் கருபபு அல்லது 
சவள்ண்ள புள்ளிகள் இந்த இனத்தின் 
சி்றபபியல்பு நி்றஙகள் ஆகும். 

 அணவ சபாதுவாக இண்றச்சிக்காக 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

 இந்த இனத்தின் சபண ஆடுகள் 25 
கிமலா முதல் 30 கிமலா வணரயிலும், ஆண 
ஆடுகளின் உடல் எணட 35 கிமலா முதல் 
40 கிமலா வணரயிலும் இருக்கும்.

 அணவ 2 முதல் 3 குட்டிகண்ளப 
சபறச்றடுக்கும் தி்றன் சகாணடணவ. 

சகாடி ஆடு: 
 த மி ழ ந ா ட் டி ன்  சி வ க ங ணக , 

இர ாமந ாதபு ரம் மறறும் தூத்துக்குடி 
மாவட்டஙகளில் இவ்வணக இனஙகள் அதிகம் 
காைபபடுகின்்றன. 

 இந்த இனஙகள் உயரமானணவ 
மறறும் சவவ்மவறு வணைஙகளுடன் 
காைபபட்டாலும் கருபபு நி்றம் முக்கியமானதாக 
கருதபபடுகி்றது. 
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 இந்த ஆடுகள் ஒன்று அல்லது இரணடு 
குட்டிகண்ளப சபறச்றடுக்கின்்றன. அணவ 
சபாதுவாக மமயச்சலுக்குச் சசல்லும் ஆடு 
மந்ணதகண்ள வழிநடத்தும் மநாக்கத்திறகாக 
வ்ளரக்கபபடுகின்்றன.

ராமநாதபுரம் ச்வளரள:
 இது தமிைகத்தில் ராமநாதபுரம், 

சிவகஙணக, விருதுநகர மாவட்டஙகளில் 
விநிமயாகிக்கபபடுகி்றது.

 இ ண ்ற ச் சி  ம ந ா க் க த் தி ற க ா க 
வ்ளரக்கபபடும் இனமாகும்.

 இது நடுத்தர அ்ளவிலான உடணலக் 
சகாணடுள்்ளது.

 அவறறில் சபரும்பாலானணவ 
சவள்ண்ள நி்றத்திலும் சில ஆடுகள் தஙகள் 
உடல் முழுவதும் கருபபுநி்ற மகாடுகண்ளயும் 
சகாணடிருக்கும்.

 வயது வந்த ஆண ஆடுகள் வண்ளந்த 
சகாம்புகள் உணடயணவ. சபண ஆடுகள் 
சகாம்புகள் இல்லாதணவ .

 கால்கள் சிறியதாகவும் சமல்லியதாகவும் 
இருக்கும்.

 நன்கு வ்ளரந்த ஆண ஆடுகள் 
சராசரியாக 31 கிமலா உடல் எணட உணடயது. 

 சபண ஆடுகளின் சராசரி உடல் எணட 
23 கிமலா ஆகும். 

்்வம்பூர்
இது தமிழநாட்டின் மவம்பூர, மமலகரந்ணத, 

கீைகரந்ணத, நாகலாபுரம், தூத்துக்குடி 
மறறும் விருதுநகர ம ாவட்டஙகளில் 
விநிமயாகிக்கபபடுகி்றது. இணவ இண்றச்சி 

மநாக்கத்திறகான வ்ளரக்கபபடும் உயரமான 
இனஙகள் ஆகும். இவறறின் மதால்கள் 
சவள்ண்ளயாகவும் உடலில் சிவபபு 
நி்றபபுள்ளிகளும் காைபபடும். காதுகள் 
சதாஙகிக் கிடக்கும். வால் சிறியதாகவும் 
சமல்லியதாகவும் இருக்கும். நன்கு வ்ளரந்த 
ஆண ஆடுகளுக்கு சகாம்புகள் உள்்ளன. 
சபண ஆடுகள் சகாம்புகள் இல்லாத 
நிணலயில் காைபபடும். ஒரு ஆண ஆட்டின் 
சராசரி உடல் எணட 35 கிமலா. 

சி்ராஹி
 மகாட் நி்றம் பழுபபு, சவள்ண்ள மறறும் 

வைக்கமான திட்டுகளில் வணைஙகளின் 
கலணவயாகும். குறுகிய கச்சிதமான மறறும் 
நடுத்தர அ்ளவிலான உடல் அணமபணபக் 
சகாணடது. 

 வால் பகுதியானது முறுக்கபபட்ட 

9இதழ் - 23 | ஜூன்-2022 | வைகாசி - ஆனி



மறறும் கரடுமுரடான கூந்தல் சகாணட முடி 
ஆகும். 

 ச க ா ம் பு க ள்  சி றி ய த ா க வு ம் , 
கூ ர ா ன த ா க வு ம் ,  ம ம ல் மந ா க் கி யு ம் 
பின்மனாக்கியும் வண்ளந்திருக்கும். 

 சராசரி பி்றபபு எணட 2.0 கிமலா 
மறறும் முதல் குைந்ணதகளின் சராசரி வயது 
19 மாதஙகள் ஆகும். 

 சராசரி பாலூட்டும் மகசூல் - 71 
கிமலா.

 சராசரி பாலூட்டும் காலம் - 175 
நாட்கள்.

தமிழ்நாட்டில் ஆடு்களின் பரநாமரிப்பு 
மற்றும் மமலநாண்ம: 

ஆடுகண்ள சரியான முண்றயில் பராமரித்தல் 
அவசியமாகும். அசுத்தமான தணணீணரமயா 
அல்லது அசுத்தமான உைணவமயா 
பயன்படுத்தி ஆடுகளுக்கு உைவளிக்க கூடாது. 
ஆடு வீட்ணட சுத்தமாகவும் மநரத்தியாகவும் 
ணவத்திருக்க மவணடும். மமலும், ஆட்டு 
குட்டிகள் பி்றந்து பல வாரஙகளுக்கு தாயுடன் 
ணவத்திருக்க மவணடும். ஒமர நாளில் 
பல வணகயான இனச்மசரக்ணகக்கு ஒமர 
கிடாயிணன பயன்படுத்துதணல தவிரக்க 
மவணடும். இனபசபருக்கம் சசயவதறக்கு 

சசயறணக கருவூட்டல் ஒரு சி்றந்த வழியாகும். 
சரியான மநரத்தில் ஆடுகளுக்கு தடுபபூசி 
மபாட மவணடும். அதுமட்டுமல்லாமல் 
ஆடு வ்ளரபபின்மபாது சில முக்கியமான 
தடுபபூசிகள் மறறும் மருந்துகண்ள மசமித்து 
ணவக்க மவணடும். ஆட்டின் சகாம்புகண்ள 
சவட்டுவதறகான சி்றந்த வயது ஒரு வாரமாகும். 
நன்கு வடிவணமக்கபபட்ட கிடஙகு அல்லது 
சகாட்டணகயின் விணல குண்றவானது மறறும் 
ஆடு வ்ளரபபில் அதிகப பலன்கண்ளப 
சப்ற உதவுகி்றது. வீட்ணட சுத்தமாகவும், 
உலரவாகவும் ணவத்திருக்க மவணடும். 
சகாட்டணகயில் மபாதுமான காறம்றாட்டம் 
மறறும் வீட்டின் உள்ம்ள வடிகால் அணமபபு 
இருக்க மவணடும். ஆட்டுபபணணை 
சதாடஙகும்மபாது ஆடுகளுக்கு ஏறபடும் 
மநாய சதாறறின் மசதத்ணத தடுக்கவும் 
மநாணயக் கட்டுபபடுத்தவும் கால்நணட 
மருத்துவர உதவுவார.

தமிழ்கத்தில் ஆடு்களின் ம்நாய்கள் 
மற்றும் தடுப்பூசி்கள்

குண்றந்த உைவு, காயச்சல், அசாதாரை 
சவளிமயற்றம் அல்லது அசாதாரை நடத்ணத 
மபான்்றணவ மநாயின் அறிகுறிகள் ஆகும். 
மநாய சந்மதகிக்கபபட்டால், உதவிக்கு அருகில் 
உள்்ள கால்நணட உதவி ணமயத்திறகுச் 
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சசல்ல மவணடும். சதாறறு 
மநாய பரவும் சூழநிணலயில் 
ம ந ா ய வ ா ய ப ப ட் ட 
ஆடுகண்ள ஆமராக்கியமான 
ஆ டு க ளி ட மி ரு ந் து 
உ ட ன டி ய ா க 
தனிணமபபடுத்தி, மநாணயக் 
கட்டுபபடுத்த மதணவயான 
ந ட வ டி க் ணக க ண ்ள 
எ டு க் க  ம வ ண டு ம் . 
கால்நணடகளுக்கு சதாடரந்து 
குடறபுழு நீக்க மருந்துகண்ள 
அ ளி க் க  ம வ ண டு ம் . 
உட்பு்ற ஒட்டுணணிகளின் 
முட்ணடகண்ளக் கணடறிய 
வயதுவந்த ஆடுகளின் மலத்ணத பரிமசாதித்து 
ஆடுகளுக்கு சபாருத்தமான மருந்துகளுடன் 
சிகிச்ணசயளிக்க மவணடும். சுத்தமான மறறும் 
மாசுபடாத உைவு மறறும் தணணீணர 
வைஙகுவதன் மூலம் சுகாதார பிரச்சணனகண்ள 
குண்றக்கலாம். பரிந்துணரக்கபபட்ட தடுபபூசி 
அட்டவணைகண்ள கணடிபபாக பின்பற்ற 
மவணடும் .  பலவணகயான ணவர்ஸ 
மநாயக்ளான பி பி ஆர, ஆடு பாக்்ஸ, 
கால் மறறும் வாய மநாயகள், ஆந்த்ராக்்ஸ 
மறறும் புருசசல்மலாசி்ஸ மபான்்ற பாக்டீரியா 
மநாயகள் ஆடுகளுக்கு மிகவும் தீஙகு 
விண்ளவிக்க கூடியணவ. எனமவ, ஆட்டு 
மநாயகண்ளத் தடுக்க சரியான தடுபபூசி 
அவசியம். கரபபமான ஐந்தாவது மாதத்தில் 
தடுபபூசி மபாட மவணடும்.

த மி ழ ்க த் தி ல்  ஆ டு ்க ் ை 
சந்தப்படுத்துதல்

ஆடுகண்ள விறக நல்ல சந்ணத அணமய 

மவணடும் .  கட்டும ானப  பகுதிக்கு 
அருகாணமயில் சகாட்டணக இருக்க 
மவணடும் அல்லது சமாத்த விறபணனச் 
சந்ணதயாக இருக்க மவணடும். இதன் 
மூலம் ஆடுகண்ள சபரிய அ்ளவில் விறக 
முடியும். ஆண மறறும் சபண ஆடுகளுக்கு 
சந்ணதயில் ஒமர விணல இல்ணல என்பணத 
உறுதி சசயய மவணடும். இதனால், ஆடு 
வியாபாரம் மவணலயில்லாதவரகளுக்கு 
மவணலவாயபணப உருவாக்கியுள்்ளது. 
உள்ளூர மறறும் சரவமதச சந்ணதகளில் 
ஆட்டு இண்றச்சிக்கு அதிக மதணவ மறறும் 
விணல உள்்ளது. மமலும் அதிக லாபத்திறகாக 
சபாருட்கண்ள சவளிநாடுகளுக்கு ஏறறுமதி 
சசயயலாம்.

(குறிப்பு: இக்்கட்டு்ரயின் முதல் பகுதி்ய 
அக்ரிசக்தியின் 58வது இத்ழத் தரவிறக்்கம் 

சசயது படித்துப் பயன் சபறுங்கள்)

முற்றும்

க.சண்முகி, ்ர.ஷாலினி, மு.சசல்வமன�ா,  
த.சவிதா, ம.சத்ா, து.சத்ா

நான்ாம் ஆண்டு மாணவி்ள், வேளாண்்ம ் ல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நி்ையம், மது்ர 
மற்றும்

ப.ன்வணுனத்வன், 
உதவிப் வேராசிரியர் (வி்த அறிவியல்), வேளாண்்ம அறிவியல் நி்ையம், 

அருப்புகவ்ாட்டை. மின்னஞ்சல்: shanmugi1121@gmail.com

கட்டுரரயாளர்கள:
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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

இ்த கிளிக 
ச்சய்தும் எங்ள் 

ோடஸ்அப் 
எண்ணிற்கு 
அனுப்ேைாம்

https://wa.me/+919940764680
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கறதவ ோடு வளர்ப்பு என்பது 
்கறதவ ோடு்கதள ம்தர்ந்ந்தடுத்்தல், 
்கன்று பராேரிப்பு, இனப்நபருக்்க 
மேலாணதே, தீவனம் அளித்்தல், 
ெலம் மபணு்தல், உறபத்திக்கு உ்கா்த 
ோடு்கதள அவவப்மபாது ்கதள்தல் 
என்ற பல்தரப்படட ெடவடிக்த்க்கள் 
உள்ளடக்கிய்தாகும். ்கறதவ ோடு்களில் 
இனப்நபருக்்கம் ்காரணோ்க பால் 
உறபத்தி அதி்கரித்துள்ளது. பால் 
பணதணத் ந்தாழில் லாப்கரோ்க 
அதேய பணதண்களில் 
பராேரிக்்கப்படும் பசுக்்கள் ்தரம் 
வாயந்்ததவயா்க இருக்்க மவணடும்.

சிறநத ்கற்வப் பசுக்்க்ை 
மதரநசதடுக்கும் மு்ற்கள்:

1. பசுவானது சுறுசுறுபபாகவும், 
கணகள் பிரகாசமாகவும், மமலுதடு 
வியரணவத் துளிகம்ளாடும் இருக்க 
மவணடும்.

2. இ்ளம் வயது பசுக்களில் பால் 
உறபத்தி அதிகமாக இருக்கும் (முதல் 
அல்லது இரணடாம் ஈறறு பசு)

3. பால் மாடுகளின் சநஞ்சுபபகுதிணய 
விட வயிறறுப பகுதி அகன்று, கால் 
முட்டிகளுக்கு இணடமய இணடசவளி 
அதிகமாகவும் ,  வயிறறுப பகுதி 
அகலமாகவும் இருக்க மவணடும். 
அபபடியிருந்தால் அபபசு நல்லமுண்றயில் 
தீவனத்ணத உட்சகாணடு பாலாக 
மாறறும் தி்றன் உணடயது.

4 .  ப சுவின் மமல் பகுதிணய 

கறறவ மாடு வளர்ப்பில் 
கவனிகக வவணடிய நுடபஙகள்

நுட்பங்கள்

13இதழ் - 23 | ஜூன்-2022 | வைகாசி - ஆனி



பாரக்கும் மபாது முன்கால் பகுதியிலிருந்து 
இருபக்க இடுபபு எலும்பு வணரயில் வரும் 
மநரக்மகாட்டில் இருபக்கமும் விரிவணடந்து 
இருக்க மவணடும். இவ்வாறு இடுபசபலும்பு 
அகலமாக இருபபது இனபசபருக்க உறுபபுகள் 
சி்றபபாகவும், கன்று மபாடுவதில் எந்தசவாரு 
சிரமமும் இருக்காது என்பணதக் குறிக்கும்.

5. கால்கள் உறுதியாகவும், நடக்கும்மபாது 
சீராகவும் ஊன்றியும் நடக்க மவணடும். பசு 
படுபபதறமகா எழுவதறமகா சிரமபபடக் 
கூடாது.

6. அதிக சகாழுபபுடமனா, அதிகமாக 
சமலிந்மதா இருக்கக்கூடாது.

7. பநால் மடி அ்மப்பு: 
 “மடி இல்ணலமயல் வருமானம் 

இல்ணல”

 மடிய ானது உடமலாடு நன்கு 
ஒட்டியிருக்க மவணடும்.

 மடி இரு சதாணட பகுதிக்கும் நடுமவ 
மமல் மநாக்கி உடமலாடு இணைந்திருக்க 
மவணடும்.

 மடி உடமலாடு மசரும் பரபப்ளவு 
அகன்று விரிந்து இருக்க மவணடும்.

 மடி கணுக்காலுக்கும் கீமை சதாஙகி 
சகாணடிருக்கக் கூடாது.

 க ா ம் பு க ள்  அ தி க  நீ ்ள ம ா க 
இருக்கக்கூடாது.

 மடியின் நான்கு காம்புகளும் ஒமர 
அ்ளவாகவும், மடியின் நான்கு பாகஙகளும் 
சரிசமமாகவும் பகிரந்து இருத்தல் மவணடும்.

8. பசுக்களுக்கு முண்றயாக தடுபபூசி 
மபாடபபட்டிருக்க மவணடும். 

9 .  பசுக்கள் எவ்வித மநாயுடனும் 
இருக்கக்கூடாது.

தீவன மமலநாண்ம:
தீ வ ன ம ா ன து  எ ளி தி ல் 

சசரிமானமணடவமதாடு, உடல் பராமரிபபுக்கும், 
பால் உறபத்திக்கும் பஙகாறறுவதறகாக சரி 
விகிதத்தில் கலந்து இருக்க மவணடும். 
தீவனத்தின் சசலவு மட்டும் சுமார 60-70 
சதவீதம் ஆகும். சரியான தீவனப பராமரிபபு 
முண்றகண்ள ணகயாணடால் பசுக்களில் 
பால் உறபத்தி உயரவமதாடு சபாரு்ளாதார 
ரீதியாகவும் பணணை இலாபகரமாக அணமயும்.

1. பசுநதீவனம்:
 பசுந்தீவனம் என்பது நீரச்சத்து மறறும் 

நாரச்சத்து அடஙகியதாகும். பசுந்தீவனஙகண்ள 
அதிக்ளவு அளிபபதன் மூலம் உறபத்தி சசலவு 
குண்றகி்றது.1கிமலா அடரதீவனம்=5கிமலா 
பசுந்தீவனம் ஆகும்.
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பசுந்தீ்வன ்வரககள:
 தானிய வணகத் தீவனம் பயிரகள் 

(மசா்ளம், மக்காச்மசா்ளம், கம்பு) 

 புல்வணக தீவனபபயிரகள் (கினியா 
புல், மநபபியர புல்) 

 பயறு வணகத் தீவனப பயிரகள் 
(மவலிமசால், குதிணரமசால்) 

 மரவணக தீவனப பயிரகள் (சூபாபுல்/
சவுணடல், அகத்தி, சீணமஅகத்தி)

2. அடரதீவனம்:
அட ர தீவனம ானது  ம ாடு களுக்கு 

மதணவயான மாவுச்சத்து, புரதச்சத்து, 
சகாழுபபுச்சத்து, தாது உபபுகள், உயிர 
சத்துக்கள் (ணவட்டமின்கள்) ஆகியணவ 
சரியான அ்ளவில் கலந்து அளிக்கபபடும் 
தீவனமாகும். மக்காச்மசா்ளம், பிணைாக்கு, 
தவிடு, தாது உபபுக்கலணவ, உபபு 
ஆகியணவ அடரதீவனமாகும். 

3. உலரதீவனம்:
உல ர  தீவனம்  ந ா ர ச த் து 

நிண்றந்ததாகும். இது க்றணவ 
மாடுகளில் பாலின் சகாழுபபுச் 
சத்ணத அதிகரிக்க உதவுகி்றது. 
ணவக்மக ால் ,  கம்பந்தட்ணட , 
மசா்ளத்தட்ணட, கடணலக்சகாடி 
ஆகியணவ அடரதீவனமாகும்.

உலர் மற்றும் பசுந்தீ்வனம் 
பயன்படுத்தும் முரைகள:

ப சு ந் தீ வ ன ம்  ம ற று ம் 
உல ர தீ வனங கண்ள  துணடு 

துணடாக நறுக்கி மாடுகளுக்குப 
மபாடமவணடும். நறுக்கிப 
மபாடுவதன் மூலம் மாடுகளுக்கு 
எளிணமயாக சசரிமானமாகும். 
மமலும், மாடு தீவனஙகண்ள 
வீைாக்குவது குண்றக்கபபடும். 
பசுந்தீவனஙகள் மிகுதியாக 
உள்்ள க ாலஙகளில் உலர 
தீவனமாகவும் மறறும் ஊறுகாய 
புல்லாகவும் மசமித்து வ்றட்சி 
காலகட்டஙகளில் மாடுகளுக்கு 
தீவனமாகப பயன்படுத்தலாம்.

கைர்வ மாடுகளுக்கு 
தீ்வனம் அளித்தல:

5 லிட்டர பால் சகாடுக்கும் க்றணவ மாட்டின் 
உடல் பராமரிபபுக்கும், பால் உறபத்திக்கும் 
அடரதீவனம் 3 கிமலா, பசுந்தீவனம் 15-20 
கிமலா, உலரதீவனம் 5-7 கிமலா அளிக்க 
மவணடும். பசுந்தீவனஙகள் கிணடக்காத 
சமயஙகளில் 1.5 கிமலா அடரதீவனமும், 2 
முதல் 3 கிமலா உலரதீவனமும் அதிகமாக 
அளிக்க மவணடும். 5 லிட்டருக்கு மமல் 
பால் தரும் க்றணவ மாடுகளுக்கு மமறகூறிய 
தீவனஙகளுடன் 500 கிராம் அடரதீவனம் 
ஒவ்சவாரு லிட்டர பால் உறபத்திக்கும் 
சகாடுக்க மவணடும்.

இனப்சபருக்்க மமலநாண்ம:

ஒரு ஆண்டிற்கு ஒரு கன்று:
பசுஙகிமடரிகள் 15-18 மாதஙகளில் 
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பருவமணடந்து 22 முதல் 30 மாதஙகளில் 
முதல் கன்று ஈனும். 12 முதல் 14 மாத 
இணடசவளியில் மீணடும் கன்றுகண்ள 
சப்றவும் மபாதிய அ்ளவு பசுந்தீவனம், உலர 
தீவனம், அடர தீவனம், தாது உபபுக்கலணவ 
ஆகியவறண்ற அளிபபது மிகவும் அவசியம். 

கருவூட்ெல செயய சிைந்த ் நரம்:
பசுக்கள் சிணனப படுவதறகான அறிகுறிகள் 

மதான்றிய உடன் சசயறணக கருவூட்டல் 
சசயவது நல்லது. காணலயில் பருவத்திறகு 
வரும் மாட்ணட மாணலயிலும், மாணலயில் 
பருவத்திறகு வரும் மாட்ணட மறுநாள் 
காணலயிலும் கருவூட்டல் சசயவது பசுக்கள் 
சிணனப படுவணத அதிகரிக்கி்றது. 

பால உற்பத்தி:
  பாலில் நமது உடலிறகு மதணவயான 

எல்லா ஊட்டச்சத்துக்களும் சரியான 
விகிதத்தில் உள்்ளன. எனமவ பாணல ஒரு 
சமச்சீர உைவு என்ம்ற சசால்லலாம். இண்றச்சி 
சாபபிடாதவரகளுக்கு பால் இன்றியணமயாத 
ஒரு முக்கிய உைவாகும். எனமவ, எல்லா 
வணகயிலும் பயன்படும் உைவான 
பாணல, நல்ல முண்றயில் அதன் சத்துக்கள் 

சகடாதவாறு உறபத்தி சசயய மவணடும். 
முழு விரல்கண்ள உபமயாகித்து பால் க்றபபது 
சி்றந்த முண்றயாகும். 

க்றணவ மாடுகளில் பால் உறபத்திணய 
அதிகரிக்க சில விவசாயிகள் அரிசி கஞ்சி 
மறறும் தானியஙகண்ள ணவபபாரகள். அதனால் 
பசுக்களுக்கு SARA (Subacute Ruminal 
Acidosis) எனும் மநாய உருவாகி பால் 
உறபத்தியும் குண்றந்து விடும். டானுவா்ஸ 
கிராணடிணன (TANUVAS GRAND) தினமும் 
20 மிலி பசுக்களுக்கு அளிபபதினால் SARA 
வராமல் தடுபபதுடன் பால் உறபத்திணய 
அதிகரிக்கவும் சபரிதும் உதவுகி்றது. 

மடி வீக்க ் நாய:
மடி வீக்க மநாயினால் க்றணவகளின் பால் 

உறபத்தி குண்றவதுடன் மிகுந்த சபாரு்ளாதார 
இைபணபயும் ஏறபடுத்துகின்்றன. “வருமுன் 
காபபது சி்றந்தது” என்பணதப மபால, மடி 
வீக்க மநாய வந்தபின் சிகிச்ணச அளித்து 
குைபபடுத்துவணத விட சுகாதாரமான 
முண்றகண்ளக் கணடபபிடுடிபபதன் மூலம் 
மநாய கிருமிகளின் எணணிக்ணகணயயும் 
தாக்கத்ணதயும் குண்றத்து மடி வீக்க மநாய 
வராமல் தடுக்க முடியும். 
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மடி வீக்்க ம்நாயிலிருநது ்கற்வ 
மநாடு்க்ை ்கநாப்பது எப்படி? 

 1. கட்டுத்தண்ற எபமபாதும் சுத்தமாகவும் 
மறறும் ஈரமில்லாமல் இருக்க மவணடும். 

 2. மாடுகளின் கழிவுகள் அடிக்கடி 
அகற்றபபட மவணடும். 

 3. பால் க்றபபவர ணககண்ள சுத்தமாக 
ணவத்திருபபது நல்லது. 

 4. பால் ௧்றபபதறகு முன்பும் பால் க்றந்த 
பின்பும் மடி, பக்கத்சதாணட ஆகிய பாகஙகண்ள 
சபாட்டாசியம் சபரமாஙகசனட் (KMnO4-1 
லிட்டர நீருக்கு 1 மிலி என்்ற்ளவில்) கலந்த 
நீரினால் கழுவி சுத்தமான உலரந்த துணியினால் 
துணடபபது சரியான முண்றயாகும். 

 5. பால் க்றந்தவுடன் மாடு படுபபணத 
தவிரக்க மவணடும். ஏசனனில் பால் ப்றந்து 
முடிந்தபின் பால் வரும் துவாரம் தி்றந்து 
இருக்கும் அபமபாது மாடு படுத்தால் தணரயில் 
உள்்ள அழுக்குகள் மூலமாக மநாய கிருமிகள் 
உள்ம்ள சசன்று மடிமநாணய உணடாக்கும். 

ப சு க் ்க ் ை  ஈ க் ்க ள்  ம ற் று ம் 
பூச்சி்களிலிருநது ்கநாப்பது எப்படி?

பசுஞ்சாைம் மறறும் மதஙகாய நார 
ஆகியவறண்றப பயன்படுத்தி பசுக்கண்ள 
ஈக்கள் மறறும் பூச்சிகளிலிருந்து காக்கலாம்.

இயற்்்க பூச்சிவிரட்டி சசயய மத்வயநான 
சபநாருட்்கள்:

1. காயந்த மறறும் புதிய பசுஞ்சாைம்

2. காயந்த மதஙகாய நார

3. மண பாத்திரம்

4. தீபசபட்டி

இயற்ரக பூசசிவிரட்டிக்கான 
செயமுரை:

1. முதலில் புதிய பசுஞ்சாைத்ணத மண 
பாத்திரத்தின் அடிபபகுதியில் மபாடமவணடும்.

2. அதன்பின் காயந்த மதஙகாய நார 
மறறும் காயந்த பசுஞ்சாைம் ஆகியவறண்ற 
அதன்மமல் மபாடமவணடும்.

3. மதஙகாய நாணர தீபசபட்டிக் சகாணடு 
எரிய ணவக்க மவணடும்.

4. மறுபடியும் காயந்த மதஙகாய நார, காயந்த 
பசுஞ்சாைம் ஆகியவறண்ற இரணடுமுண்ற 
மபாடமவணடும்.

5. புதுணமயான பசுஞ்சாைத்ணத காயந்த 
மதஙகாய நாரின் மமல் ணவக்கமவணடும்.

இவறறிலிருந்து உருவாகும் புணகயானது 
பசுக்கண்ள ஈக்கள் மறறும் பூச்சிகளிலிடமிருந்து 
காக்கி்றது.

மமறகூறிய நுட்பஙகண்ளப பின்பறறி 
மாடு வ்ளரக்கும் விவசாயிகள் தஙகளுணடய 
க்றணவ மாடுகண்ள நன்்றாக பராமரித்துப 
பயன்சபறுஙகள்.

கட்டுரரயாளர்:

திரு. எஸ். யு்வ்ராஜா, 
இளநி்ை ் ால்ந்டை மருத்துேப் ேடடைப்ேடிப்பு மாணேர், 

்ால்ந்டை மருத்துேக ் ல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நி்ையம், ஒரத்தநாடு. 
மின்னஞ்சல்: yuvaraja412000@gmail.com 
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அறிமு்கம் 

முடதட ம்காஸ் பயிதரத் ்தாக்கும் 
மவர்முடிச்சு மொய பூஞ்தசயின் நபயர்: 
ப்ளாஸ்மோடிமயாமபாரா ப்மரஸிக்்கா (கிளப்ரூடடு 
மொய) ஆகும். இந்மொயானது முடதட ம்காஸ் 
அல்லது ்கடுகு குடும்பத்தின் உறுப்பினர்்கதள 
பாதிக்கும் முக்கியோன பூஞ்தச மொய்களில் 
ஒன்றாகும்.உல்களவில் இந்்த பூஞ்தச மொய 
முடதடக்ம்காஸ், ்காலிஃபிளவர், பிரஸ்்ஸல்ஸ், 
ப்மராக்ம்கால ேறறும் சீன முடதடக்ம்காஸ் 
மபான்ற முக்கியோன பயிர்்கதள பாதிக்கின்றது. 
்கதள்கள் இல்லாவிடடாலும், மொயக்கிருமி பல 
ஆணடு்கள் உயிர்வாழும் என்ப்தால், எல்லா 
மொயக் ்கடடுப்பாபடு முயறசி்களும் நசயயப்பட 
மவணடும். மவர்முடிச்சு மொய ்கடுதேயான 
ே்கசூல் குதறப்பு ஏறபடுத்தும்.

ம்நாய அறிகுறி்கள்:
முட்ணட மகா்ஸ சசடிகள் வ்ளரச்சி 

குன்றி மஞ்சள் நி்றமாகும். இணலகள் 
அசாதாரைமாக மஞ்சள் நி்றமாகி, 
சவபபமான நாட்களில் வாடிவிடும். 
மவர மறறும் மவர முடிச்சுகளில் 
சபரும் வீக்கம் ஏறபடும். மமலும் 
கார அமிலத்தன்ணம 7-க்கும் கீமை 
உள்்ள மணணில் இந்மநாய அதிகமாக 
உள்்ளது. அமதசமயம் அடரத்தியான 
மறறும் சிறு கரிமப சபாருட்கண்ளக் 
சகாணட மணணில் இந்மநாய 
சபரும்ப ாலும்  குண்றவ ா க மவ 
இருக்கும்; மண ஈரமாக இருந்தால், 
நீர அழுத்தம் ஏறபடும் வணர இந்த 
அறிகுறிகள் சவளிபபடாது. ஆரம்ப 
கட்டத்தில் மநாயத்சதாறறு ஏறபடும் 
மபாது இ்ளம் சசடிகள் வ்ளரச்சி 

முடற்ட வகாஸ் பயிறைத் தாககும் 
வவர்முடிச்சு வ�ாய்க கடடுப்பாடடுமுறறகள்

ந�ொய் நேலொண்ே
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குன்றி இ்றக்கலாம். பாதிக்கபபட்ட 
முட்ணடக்மகா்ஸகளின் சந்ணதத்தரம் 
குண்றந்துவிடும்.

மவரமுடிச்சு பூஞ்ச பரவும் 
மு்ற்கள்

எளிணமயான இந்த பூஞ்ணச 
ஒரு கட்டாய ஒட்டுணணியாகும். 
இது உயிருள்்ள தாவர சசல்களில் 
மட்டுமம உருவாகி சபருகும். இந்த 
பூஞ்ணச மணணில் 7-10 ஆணடுகள் 
ஓயசவடுக்கும் வித்துக்ள ா க 
உயிரவாழும் தி்றன் சகாணடது. பாதிக்கபபட்ட 
மண மூலம் பரவும் தி்றன் சகாணடது. மமலும் 
அசுத்தமான நீர விநிமயாகம், பாதிக்கபபட்ட 
சசடிகள் மறறும் பணணை இயந்திரஙகளில் 
பாதிக்கபபட்ட மண மறறும் கால்நணடகள் 
மபான்்ற விலஙகுகள் மூலம் பூஞ்ணசயின் 
வித்துகள் பி்ற வயல்களுக்கு பரவுகின்்றன. 
இந்த பூஞ்ணச வித்துகள் மணணில் நீந்தும் 
தி்றன் சகாணட வித்துகண்ள பின்னர 
உருவாக்குகின்்றன. மவரமுடிச்சு பூஞ்ணச 
வித்துகள் நீர விநிமயாகம் மூலம் பி்ற 
சசடிகளுக்கு பரவும்.

மவரமுடிச்சு ம்நாய மமலநாண்ம
மண புணகயூட்டம்: மவரமுடிச்சு பூஞ்ணச 

மநாய வித்துகண்ள மணணில் புணகயூட்டம் 
மூலம் கட்டுபபடுத்த முடியும். மீத்ணதல் 
பமராணமடு கிமலா /10 m2 என்்ற அ்ளவில் 

மண புணகயூட்டம் அவசியமாகும். 
மமலும் மணணில் 0.25% காபபர 
ஆக்சிக்மலாணரட் இட மவணடும்

வி்த ம்ரத்தி மு்ற : 
ஒரு கிமலா விணதக்கு 4 கிராம் 

பூஞ்ணசக்சகால்லி மகபடான் (Captan) 
(அ) திரம் (Thiram) மசரக்கபபடுவது 
அவசியம். மமலும் டிணரமகாசடரமா 
விரிடி பூஞ்ணச 4 கிராம்/ கிமலா என்்ற 
அ்ளவில் விணத மநரத்தி முக்கிய 

மநாய மமலாணணம முண்றயாகும். 

மண பரிமசநாத்ன பரிநது்ர்கள்: 
மவரமுடிச்சு பூஞ்ணச மநாய சதாறறு 

ஒரு வயலில் இருபபதாக அறியபபட்டால், 
மண பரிமசாதணன அவசியமாகும். மமலும் 
மணணின் கார அமிலத்தன்ணம 7-க்கும் கீமை 
குண்றவாகும் மபாது நிலத்தடி சுணைாம்பு 
(CaC03 ) சரிசசயயபபட மவணடும். மண 
பரிமசாதணன பரிந்துணரகளில், சுணைாம்பு 
(கால்சியம் ணைட்ராக்ணசடு (Ca(OH)2) 
(lime) சகாணடு 2.5 டன் / சைக்டர 
மணணில் நணனயுமாறு இட மவணடும். 
மணணின் கா ர அமிலத்தன்ணம 7 . 0 
குண்றயாத பட்சத்தில் ஒவ்சவாரு ஆணடும் 
நீமரற்றபபட்ட சுணைாம்பு (Ca(OH)2) 
(lime) மசரக்கபபடுவது அவசியம்.

கட்டுரரயாளர்:

மு்்னேர். சஜ. ்வசந்தி, வேராசிரியர், 
ேயிர் வநாயியல் து்ை, ோண்டிச்வ்சரி வேளாண் அறிவியல் ் ல்லூரி, புதுச்வ்சரி. 

சதாடைர்பு எண்: 8754519740. மின்னஞ்சல்: vasres01@gmail.com 
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தெணநணய பழம் என்பது 
நவணநணய ேரத்தின் (நபர்சியா 
அநேரிக்்கானா) பழத்த்தக் குறிக்கிறது, 
இது ்தாவரவியல் ரீதியா்க ஒரு நபரிய 
வித்ததயக் ந்காணட ஒரு நபரிய 
நபர்ரி ஆகும். 

நவணநணய பழம் (நபர்சியா 
அநேரிக்்கானா) என்பது ந்தன் 
ேத்திய நேக்சிம்காதவ பூர்வீ்கோ்கக் 
ந்காணட ஒரு ேரோகும், இது 
பூக்கும் ்தாவரக் குடும்போன 
லாமரசியின் உறுப்பினரா்க 
வத்கப்படுத்்தப்படடுள்ளது.

சவணசைய பைஙகண்ள உைவில் 
தவ்றாமல் மசரபபதன் மூலம் பின்வரும் 
சில சவளிபபணடயான நன்ணமகள் 
உள்்ளன. மிதமான நடுநிணல சுணவ 
மறறும் கிரீமி நிணலத்தன்ணமயால் இது 
எளிதாக்கபபடுகி்றது, இது டிப, ்ஸபசரட், 
தடிபபாக்கி, ்ஸமூத்தி அல்லது சாலட் 
உட்பட பலவிதமான வடிவஙகளில் 
அதன் பயன்பாட்டிறகு தஙகண்ளக் 
சகாடுக்கி்றது.

ஊட்ெசெத்து அெர்த்தி
சவணசைய பைஙகள் ஊட்டச்சத்து 

நிண்றந்தணவ, அதாவது, ணவட்டமின்கள், 
தாதுக்கள், ஆக்ஸிஜமனறறிகள் மறறும் 
பி்ற ஊட்டச்சத்துக்களின் தினசரி 
மதணவகளில் கணிசமான சதவீதத்ணத 
மற்ற உைவுகண்ள விட மிகக் குண்றவான 

தவணதணைய் பழத்தின் 
மருத்துவ பயன்கள்

உணவு
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கமலாரிகளுடன் இணைந்து வைஙகுகின்்றன. 
ஒ ரு  ச வணசைய  ப ை ம்  பு ர த ம் , 
காரமபாணைட்மரட் மறறும் சகாழுபபுகளின் 
முக்கிய உைவுக் குழுக்களுக்கு சவளிமய 
கிட்டத்தட்ட 20 ஊட்டச்சத்துக்கண்ள 
சவறும் 240 கமலாரிகளில் வைஙகுகி்றது 
என்று மதிபபிடபபட்டுள்்ளது. எனமவ, ஒரு 
ஆமராக்கியமான உைவுக்கு ஒரு அணர 
சவணசைய மட்டுமம மபாதுமானது.

நிரைவுைா சகாழுப்புகள
சமாத்த உைவுக் சகாழுபபின் அ்ளணவக் 

குண்றக்க, மாட்டிண்றச்சி, பன்றிக்சகாழுபபு 
மறறும் சவணசைய மபான்்ற நிண்றவுற்ற 
சகாழுபபுகளுக்குப பதிலாக பாலி- மறறும் 
மமாமனா-அன்சாச்சுமரட்டட் சகாழுபபுகண்ள 
மாற்றலாம் என்பது நிறுவபபட்டுள்்ளது. 
ஆகமவ, அணவ சபரும்பாலும் ஆமராக்கியமான 
உைவின் இன்றியணமயாத பகுதியாக 
வி்ளம்பரபபடுத்தபபடுகின்்றன (இருபபினும் 
உைவில் உள்்ள சகால்ஸட்ரால் இரத்தக் 
சகாழுபபாக மாறுகி்றது என்்ற அச்சத்ணத 
அடிபபணடயாகக் சக ாணடது ,  இது 
உணணமயல்ல). சவணசைய பைஙகளில் 
குறிபபாக மமாமனாஅன்சாச்சுமரட்டட் மறறும் 
பாலிஅன்சாச்சுமரட்டட் சகாழுபபுகள் (அதன் 
கலணவயில் முண்றமய 15% மறறும் 3% 
உள்்ளது) மறறும் பைஙகளுக்கிணடயில் 
தனித்துவமானது. எனமவ இந்த தனித்துவமான 
மறறும் ஆமராக்கியத்ணத மமம்படுத்தும் 
ஊட்டச்சத்துக்கண்ள உட்சகாள்வணத 
ஊக்குவிபபதில் அணவ முக்கியமானணவ.

ெர்க்கரர இலலாதது
குண்றந்த சரக்கணர உட்சகாள்வது 

அதிகபபடியான ஆற்றல் உட்சசலுத்தணலக் 
குண்றக்க உதவும், இது உடல் பருமன், நீரிழிவு 
மறறும் கமரானரி இதய மநாய மபான்்ற பல 
வ்ளரசிணத மாற்ற நிணலணமகளுக்கு ஆபத்து 
காரணியாகும். சவணசைய பைஙகள் 
சரக்கணர இல்லாதணவ மறறும் சகால்ஸட்ரால் 
அல்லது மசாடியம் இல்ணல.

ர்வட்ெமின் ெப்ரள
சவணசைய பைஙகள் மதிபபுமிக்க 

அ்ளவு ணவட்டமின்கள் மறறும் தாதுக்கண்ள 
வைஙகுகின்்றன, மமலும் அவறறின் உயர 
சகாழுபபு உள்்ளடக்கம் ணவட்டமின் ஏ, டி, ஈ 
மறறும் மக மபான்்ற சகாழுபபில் கணரயக்கூடிய 

ணவட்டமின்கண்ள குடலில் உறிஞ்சுவணத 
அதிகரிக்க உதவுகி்றது, இணவ அணனத்தும் 
ஆமராக்கியம் மறறும் குைபபடுத்துவதில் 
முக்கிய பஙகு வகிக்கின்்றன.

நிரப்பு மற்றும் பாலூட்டும் உணவு
இனிபபு இல்லாத, ஆனால் இயறணகயாகமவ 

இனிணமயான சுணவ, கிரீமி அணமபபுடன், 
பால் க்றக்கும் குைந்ணதகளுக்கு, ஆபபிள் 
மறறும் வாணைபபைஙகண்ளப மபாலல்லாமல், 
“இனிபபு” என்்றால் “உணைக்கூடியது” என்று 
அவரகளின் வ்ளரும் சுணவகண்ள கறபிக்காமல் 
அணத அறிமுகபபடுத்தலாம். நாரச்சத்து 
மலச்சிக்கணலத் தடுக்கவும் உதவுகி்றது. அதிக 
சகாழுபபு உள்்ளடக்கம் இ்ளம் குைந்ணதகளின் 
அதிக வ்ளரச்சி விகிதத்ணத பராமரிக்க 
உதவுகி்றது.

குெல ஆ்ராக்கியம்
சவணசைய, உைவு நாரச்சத்து நிண்றந்த 

ஆதாரமாக இருபபதால், குடல் இயக்கம் 
மறறும் சரியான குடல் அணசவுகண்ள 
ஊக்குவிக்கி்றது, அத்துடன் மனநிண்றவு 
உைரவுகண்ளத் தூணடி, ஒட்டுசமாத்த 
ஆற்றல் உட்சகாள்்ளணலக் குண்றபபதன் மூலம் 
இருதய ஆமராக்கியத்ணத மமம்படுத்துகி்றது. 
நாரச்சத்து நிண்றந்த உைவுகள் நீரிழிவு 
மறறும் உடல் பருமணனயும் தடுக்கி்றது. ஒரு 
நடுத்தர சவணசைய பைம் தினசரி நாரச்சத்து 
மதணவயில் மூன்றில் ஒரு பஙணக தானாகமவ 
வைஙக முடியும்.

உயர் லுடீன் அளவுகள
தறமபாது, லுடீன் அதிக ஆரவத்ணதத் 
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தூணடுகி்றது, ஏசனனில் அதன் சக்திவாயந்த 
ஆக்ஸிஜமனற்ற நடவடிக்ணக மறறும் 
நரம்பியல் வ்ளரச்சி மறறும் மனித உடலில் 
நரம்பியல் பாதுகாபபு நடவடிக்ணககள். 
அசமரிக்காவில் உள்்ள பல சபாதுவான 
பைஙகளில் சவணசைய பைத்தில் லுடீனின் 
அதிக சசறிவு உள்்ளது. மற்ற உைவுகளில் 
இருந்து சகாழுபணப உறிஞ்சுவணதத் தடுக்கும் 
பீட்டாசிட்மடா்ஸசடராலும் அவறறில் உள்்ளது.

ஃ்பாலிக் அமிலம்
சவணசைய பைம் ஒரு நாளுக்கு 

மதணவயான ஃமபாலிக் அமிலத்தில் 
15% வைஙகுகி்றது (ஒரு சவணசைய 
பைத்தில் மூன்றில் ஒரு பஙகு, மதாராயமாக 
50 கிராம் எணட). சசல் முதிரச்சிக்கு 
ஃமபாலிக் அமிலம் இன்றியணமயாதது, 
அதன் குண்றபாடு பல நிணலணமகண்ள 
ஏறபடுத்துகி்றது. கரபபத்தில், மபாதுமான 
ஃமபாலிக் அமில அ்ளவுகள் இல்லாததால், 
முதுசகலும்பு மறறும் பி்ற நரம்புக் குைாய 
குண்றபாடுகள், சமனிஙமகாணமமலாசசல் 
மபான்்ற ஆபத்து அதிகரிக்கி்றது. ஃமபாமலட் 
குண்றபாடு மைாமமாணச்ஸடினுரியாவுக்கும் 
வழிவகுக்கும், இதுகமரானரி இதய மநாய 
அபாயத்ணத அதிகரிக்கி்றது.

மற்ை ர்வட்ெமின்கள
ப ாந்மத ாசதனிக் அமிலம் மறறும் 

ணவட்டமின் ம க  ஆகியணவ மற்ற 
ணவட்டமின்கள் ஆகும், இணவ சவணசைய 
பைத்தில் அதிக அ்ளவில் கிணடக்கின்்றன. 
ணவட்டமின் மக உண்றதல் அடுக்கில் 
ஈடுபட்டுள்்ளது மறறும் வயதானவரகளுக்கு 
ஆ்ஸடிமயாமபாமராசிணஸைத் தடுக்கலாம். 
ரிமபாஃபம்ளவின் அல்லது ணவட்டமின் 
பி2 என்பது இரணடு முக்கியமான 
மகாஎன்ணசம்களின் ஒரு பகுதியாகும், அதாவது 
ஃபி்ளாவின் மமாமனாநியூக்ளிமயாணடடு 
ம ற று ம்  ஃ பி ்ளவின்  அ டி மன ா சி ன் 

ணடனுக்ளிமயாணடடு. அவறறின் குண்றபாடு 
ஆற்றல் வ்ளரசிணத மாற்றம், பல உயிரியக்கவியல் 
பாணதகள் மறறும் சசல்லுலார வ்ளரச்சி 
மறறும் வ்ளரச்சி ஆகியவறண்ற பாதிக்கி்றது. 
ணவட்டமின் ஈ, ணவட்டமின் பி6 அல்லது 
ணபரிடாக்சின், ணவட்டமின் சி அல்லது 
அ்ஸகாரபிக் அமிலம், தியாமின் அல்லது 
ணவட்டமின் பி1 ஆகியணவயும் சவணசைய 
பைத்தில் இயறணகயாகக் காைபபடும் மற்ற 
முக்கியமான ணவட்டமின்க்ளாகும்.

மற்ை கனிமஙகள
சவணசைய பைத்தில் தாமிரம் அதிகமாக 

உள்்ளது, மமலும் ஒரு மசணவ தினசரி 
மதணவயில் 10% வைஙகுகி்றது. தாமிரம் 
உடலில் சைமாட்மடாபாயசி்ஸ, வா்ஸகுலர 
ஆமராக்கியம், மநாய எதிரபபு சக்தி மறறும் 
நரம்பியல் ஆமராக்கியம், எலும்பு அடரத்தி 
வணர பல்மவறு சசயல்பாடுகண்ளக் 
சகாணடுள்்ளது. சபாட்டாசியம், இரும்பு, 
சமக்னீசியம் மறறும் மாஙகனீசு ஆகியணவ 
சிறிய அ்ளவில் உள்்ளன, மமலும் இரத்த 
உருவாக்கம், நரம்பியக்கடத்தல் மறறும் எலும்பு 
ஆமராக்கியம் மபான்்ற பி்ற சசயல்பாடுகளில் 
பஙமகறகின்்றன.

ஆக்ஸிஜ்னற்றிகள
லுடீன் மறறும் ஜீயாக்சாணடின் இரணடு 

ஆக்ஸிஜமனறறிகள் ஆகும் ,  அணவ 
சாதாரை உடலியல் எதிரவிணனகளில் 
பஙமக றகின்்றன .  லுடீன் வயதுக்கு 
ஏறப மாகுலர சிணதணவத் தடுக்கி்றது, 
கணபுணரயின் வ்ளரச்சிணயக் குண்றக்கி்றது 
மறறும் மதாலின் அணமபணபப பராமரிக்கி்றது. 
மற்ற பைஙகள் அல்லது காயகறிகளுடன் 
ஒபபிடும்மபாது சவணசைய பைத்தில் 
இந்த இரணடு கமராட்டினாயடுகளும் 
அதிகம் உள்்ளன. அணவ குளுதாதமயானில் 
நிண்றந்துள்்ளன, இது பல ஆக்ஸிஜமனற்ற 
சநாதி அணமபபுகளின் முக்கிய பகுதியாகும்.

கட்டுரரயாளர்:

மு்்னேர். எம். ச்வஙகட்ராமன்
ப்ராசெகட ஃசேல்வைா, வதாடடைக்்ைத் து்ை, 

அண்ணாம்ைப் ேல்்்ைக்ழ்ம்,
சிதம்ேரம். 

மின்னஞ்சல்: venkatraman854@gmail.com
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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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்கருத்்தரித்்தல் ேறறும் ்கருவுறு்தல் 
ஆகியதவ ்கால்ெதட இனப்நபருக்்க 
நசயல்முதறயின் முக்கிய கூறு்கள் 
ேறறும் ்கருவுறு்தலன் சான்று்களின் 
அதடயாளோகும். ்கால்ெதட்கள் 
அ்தன் உறபத்தி நபாருள்்களான 
பால், இதறச்சி, சாணம் ேறறும் 
ம்தால் மபான்ற ம்ததவ்களுக்்கா்க 
பராேரிக்்கப்படுகிறது. 
இனப்நபருக்்கத்தின் நபாழுது 
விந்்தணுக்்கள் ்கருமுடதடதய 
்கருவுறச் நசயயும் மபாது ்கருத்்தரித்்தல் 
ஏறபடுகிறது. 

கரபப காலம் பறறிய தகவல்கண்ள 
அறிந்து ணவத்திருத்தல் கால்நணட 
வ்ளரபமபாருக்கு அவசியம். ஏசனனில் 
கரபப கால முடிவில் சில சமயம் கரு 
இைபபு மபான்்ற சிக்கல்கள் ஏறபடுணகயில் 
உடனடி நடவடிக்ணக எடுக்க முடியும். 
பாலூட்டிகளுக்கு கருவுற்ற காலம் 
என்பது கரு உருவாகி, கருத்தரிபபதில் 
சதாடஙகி பி்றக்கும்மபாமத முடிவணடயும் 
காலமாகும். சவவ்மவறு இனஙகளில் 
கரபபகால நீ்ளம் மாறுபடும்.

கால்�ற்டகளின்
கரு வளர் காலம்

்கொல்�்ட நேலொண்ே
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வ.எண் பொலூட்டி ்கரு வளர் ்கொலம்  
(்நாள் ்கணக்கில்)

1 மாடு 279–292

2 சவள்்ளாடு மறறும் சசம்மறி ஆடு 145-153

3 பன்றி 111-114

4 நாய 58-65

5 பூணன 58-67

6 முயல் 31-33

7 குதிணர 330–342

8 கழுணத 365 - 390

9 ஒட்டகம் 360-420

10 மான் (சவள்ண்ள வால்) 201

11 சிறுத்ணத 92-95

12 சிஙகம் 108

13 புலி 105-113

14 ஓநாய 60-68

15 வரிக்குதிணர 300-360

16 கரடி 220-240

17 ஆசிய யாணன 540-600

18 ஆபபிரிக்க யாணன 660

19 அசமரிக்கன் ணபசன் 217

20 குரஙகு 164

21 கஙகாரு 42

22 லாமா 330

23 சிம்பன்சி மறறும் நீரயாணன 230–250

24 நரி (சிவபபு) 52

25 சகாரில்லா 255-260

26 காணடாமிருகம் (கருபபு) 360-480

27 திமிஙகலம் (வணக சபாறுத்து மாறுபடும்) 420-480

28 டால்பின் 450 -530

29 முள்்ளம்பன்றி 210

30 ஒட்டகச்சிவிஙகி 420-450

31 கினிப பன்றி 56-74

32 சவள்ச்ளலி 21-24

33 சாம்பல் அணில் 30-40

34 எலி 21-23

35 மனிதன் 266 - 270
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க ாடு களில் இயறணக  முண்றயில் 
இனபசபருக்கம் நணடசபறுகி்றது. வீடுகளில் 
வ்ளரக்கபபடும் மாடுகளில் சசயறணக முண்ற 
கருவூட்டல் பரவலாக பின்பற்றபபடுகி்றது. 

ச ச ய ற ணக  முண ்ற  க ருவூ ட் ட ல் 
முண்றயினால் பால்விணன மநாயகள் 
தடுக்க முடியும். கால்நணடகளில் கரபபக் 
நாட்களின் நிணல கணடறிதலுக்கான 

கருபணபயின் மலக்குடல் பரிமசாதணன 
(Rectal examination) முதன்முதலில் 1800 
களில் பயன்படுத்தபபட்டது. இன்றும் 
க்றணவ மாடுகளில் ஆரம்பகால கரபபக் 
கணடறிதலுக்கான இவ்வணக மிகவும் 
பரவலாகப பயன்படுத்தபபடும் முண்றயாகும். 
பயிறசியா்ளரகளிணடமய கணடறியும் நுட்பம் 
மாறுபடலாம்.

கட்டுரரயாளர்:

மருத்துேர். ம. தமிழண்்ணல, எம்.வி.எஸ்.சி., 
உதவிப் வேராசிரியர்,

்ால்ந்டை ேராமரிப்புத்து்ை, ோ்னேராயர் வேளாண்்ம ் ல்லூரி, 
மணக்டைவு, சோள்ளாச்சி – 642103.
மின்னஞ்சல்: thamizhlpt@gmail.com 

அக்ரிசக்தி அங்காடியில் தரமகான 
வேப்பம் புண்காக்கு, 
ஐேக் புண்காக்கு ் லகே கிகைக்கும். 
விேசகாயி்ள் ேகாஙகி 
தங்ள் ்பயிர்ளுக்கு இட்டு ்பயன் ப்பறலகாம்.
பதகாைரபுக்கு: 99407 64680
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கரும்தபத் ்தாக்்கக் கூடிய மொய்களில் 
மி்கவும் முக்கியத்துவம் வாயந்்தது 
நசவவழு்கல் மொய. ஜாவா ொடடில் 
-1893 ம் ஆணடில் மு்தன்மு்தலல் 
ம்தான்றிய இந்மொய, ்கரும்பு 
பயிரிடப்படும் எல்லா ொடு்களிலும் 
்காணப்படுகிறது. இந்தியாவில் இந்மொய 
சில வருடங்களில் ேடடும் ம்தான்றி 
நபருத்்தச் மச்தத்த்த விதளவிக்்கக் 
கூடிய “எப்பிநடமிக்” வத்க மொயா்கக் 
்காணப்படுகிறது. ்தமிழ்கத்தில் 1974 – ம் 
ஆணடு ம்கா. 658 இர்கத்தில் இந்மொய 
ம்தான்றியது.

ம்நாயக்்கநாரணி
இந்மநாய சகால்லட்மடாடிரிக்கம் 

ஃபால்மகட்டம் என்னும் ஒரு வணகப 
பூசைத்தால் மதாறறுவிக்கப படுகி்றது. 
இதன் பூசை இணைகள் நன்கு கிண்ளத்தும், 
ஊணவைஙகியினுள் மவகமாகப படரந்து 
வ்ளரக் கூடியணவ. அணவ நி்றமறறும், 
குறுக்குச் சுவரகண்ளக் சகாணடும் 
திசுவண்றகளின் ஊமடயும் காைபபடும்.

ம்நாயின் அறிகுறி்கள் 
இந்மநாயின் அறிகுறிகள் மநாயத் 

தாக்கியவுடமனமய சவளிபபணடயாகத் 
சதரிவதில்ணல. பயிரின் வ்ளரச்சி 
மு ற று ப  ச ப ற று த்  த ண டி ல் 
சரக்கணர உறபத்தியாகத் துவஙகும் 
காலத்தில்தான் மநாயின் அறிகுறிகள் 
சவளிபபணடயாகத் சதரியும். முதலில் 

கரும்பில் தசவவழுகல் வ�ாயும் 
அதன் வமலாணறம முறறகளும்

ந�ொய் நேலொண்ே
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சசடிகளின் நுனியிலிருந்து, கீைாக உள்்ள 
மூன்்றாவது அல்லது நான்காவது இணலகள் 
மஞ்சள் நி்றமாக மாறி, வாடி, சதாஙகிவிடும். 
இணதத் சதாடரந்து, சசடியின் நுனிபபாகம் 
முழுவதும் மஞ்சள் நி்றமாக மாறி வாடிவிடும். 
தணடுப பாகத்திலும் சில அறிகுறிகள் 
சவளிபபணடயாகத் சதன்படும். தாக்கபபட்ட 
சசடியின் தணணட நீ்ளவாக்கில் பி்ளந்துப 
பாரத்தால் நடுவிலுள்்ள மசாறறுத் திசுப 
பகுதிகள் சிவபபு நி்றமாகவும், அதன் குறுக்காக 
சவணணி்றப பணடகளும் காைபபடும். 
மநாய முறறிய நிணலயில் சசந்நி்றம் மாறி 
பழுபபு நி்றமாகும்.

இணலகளிலும் சில அறிகுறிகள் மதான்றும். 
இணலகளின் நடு நரம்பில் முதலில் சிறிய 
வட்ட வடிவ கரும் சிவபபுப புள்ளிகள் 
மதான்றும். இணவ நீ்ளவாக்கில் விரிவணடந்து, 
கரும்பழுபபு நி்ற விளிம்ணபக் சகாணட 
இரத்த நி்றச் சிவபபுப புள்ளிக்ளாக மாறும். 
நா்ளணடவில் இபபுள்ளிகளின் நடுபபகுதி 
ணவக்மகால் நி்றத்திலும், அந்தப பகுதியில் 
அசரவுணல எனபபடும் வித்துக் கூடுகள், 
நுணணிய, கருணம நி்றப புள்ளிக்ளாகவும் 
சதன்படும். 

ம்நாயப் பரவும் விதமும் பரவுவதற்கு 
ஏற்ற ்கநாலநி்ல்களும்

இபபூசைம் மதாறறுவிக்கும் இணை 
வித்துக்கள் நீணட காலம் முண்ளபபுத்தி்றன் 
மா்றாமல் மணணில் இருக்கக் கூடியணவ. 

ஆகமவ இணை வித்துக்கம்ள மநாயத் 
மதாறறுவிக்கக் கூடிய முக்கிய உறுபபாகக் 
கருதபபடுகி்றது. பாசன நீர மூலமும், மண 
மூலமும் இந்த வித்துக்கள் மநாயத் தாக்கிய 
வயல்களிலிருந்து மற்ற வயல்களுக்கு 
எடுத்துச் சசல்லபபட்டு மநாயப பரவக் 
காரைமாகின்்றன.

மநாயத் மதான்்ற அடுத்த முக்கியக் 
காரைம் மநாயத் தாக்கியப பயிரிலிருந்து, 
விணதக்கரணைக்ளாக எடுக்கபபடும் 
கரணைகள். இதுமபான்்ற கரணைகண்ள 
நடும்மபாது அவறறிலிருந்து முண்ளக்கும் இ்ளம் 
சசடிகளும் மநாயால் தாக்கப பட்டிருக்கும். 
இபபடி மநாயத் தாக்கியச் சசடிகளிலிருந்து 
மதான்றும் மகானிடியா வித்துக்கள், காறறு, 
மணை, பூச்சிகள் மபான்்றவற்றால் பரபபப 
படுகின்்றன.

அதிக ஈரபபதம், நிலத்தில் தணணீர 
ம த ங கியிரு த் த ல் ,  ச ரி ய ா ன  ப யி ர 
பராமரிபபின்ணம, சதாடரந்து ஒமர இரகத்ணத 
பயிரிடுதல் மபான்்றக் காரைஙக்ளால் மநாய 
அதிக்ளவில் பரவ வாயபபுணடாகி்றது 

ம்நாயக்்கட்டுப்பநாடு 

உழவியல முரைகள: 
வயலில் கிடக்கும் மநாயத் தாக்கிய 

இணலகள், தணடுப பாகஙகள் மபான்்றவறறில் 
பூசை இணைகள் மறறும் மகானிடியா 
வித்துக்கள் சில காலம் உயிருடன் இருக்கக் 
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கூடியணவ. ஆகமவ அதுப மபான்்ற பயிரப 
பாகஙகண்ள அபபு்றபபடுத்தி எரித்து விட 
மவணடும்.

மநாயின் அறிகுறிகள் சதன்பட்டச் 
சசடிகண்ள உடனுக்குடன் அபபு்றபபடுத்தி 
அழித்து விட மவணடும். 

மநாயத் தாக்காதப பயிரகண்ளக் சகாணடு 
ஒரு சில ஆணடுகள் பயிர சுைறசிச் சசயய 
மவணடும். 

மருந்து சிகிசரெ 
பூ சைக்  ச க ா ல்லி  மருந்து கண்ள 

உபமயாகித்து இந்மநாணயக் கட்டுப படுத்த 
முடியாது. 

ம்நாய எதிரப்புத்திறன் ச்கநாணட 
இர்கங்கள்

மகா. க. 772, மகா. க. 774, மகா. க. 8201, 
மகா. க. 6304, மகா. க. 86074 மபான்்ற 
இரகஙகண்ள இந்மநாயத் தாக்குவதில்ணல.’

கட்டுரரயாளர்கள:

கு.விகன�ஷ்,
மு்்னேர் ேடடைப் ேடிப்பு மாணேர் - தாேர வநாயியல் து்ை,  
அண்ணாம்ைப் ேல்்்ைக்ழ்ம், அண்ணாம்ை ந்ர் – 608002.  
சதாடைர்பு எண்: 8248833079 
மின்னஞ்சல்: lakshmikumar5472@gmail.com

இ்ரா.அருண்குமார்
உதவிப் வேராசிரியர் – வேளாண் விரிோக்த் து்ை,  
SRS வேளாண்்ம மற்றும் சதாழில்நுடேக ் ல்லூரி, வேடை்சந்தூர், 
திண்டுக்ல். சதாடைர்பு எண்: 7305281991 
மின்னஞ்சல் – arunkumarr698@gmail.com

இ்ல்களின் ் டு ் ரம்பில் சிவப்பு நிறப் புள்ளி்கள் சதன்படல் 
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ம்கநா்ட ்கநாலம் ஆரம்பம்!!

தெல்ல பிராணி்களா்க ொய 
குடடி்கதள தவத்திருப்மபார் 
்கவனத்திறகு!

ஆம் ேனி்தர்்கதள விட ெம் 
வீடடு நசல்ல ொய குடடி்கள் 
நவப்ப மசார்விறகு அதி்க 
உணர்திறதன ந்காணடதவ. 
உடனடியா்க ்கவனிக்்க 
ேறந்்தால் ஆபத்து அதி்கம். 
உங்க ொய்கதள சில 
மெரங்களில் இழக்்க கூட 
மெரும்.

உஙகள் சசல்லபபிராணியின் உடல் சவபபநிணல 
சாதாரை வரம்பான 100 முதல் 102.20F மமல் 
உயரும் மபாது, அதிக சவபபம் அல்லது சவபபச் 
மசாரவு என்றும் அறியபபடும் ஹீட் ்ஸட்மராக் 
(Heat stroke) ஏறபடுகி்றது. நாயகள் மறறும் 
பூணனகள் சில வியரணவ சுரபபிகண்ள மட்டுமம 
சகாணடுள்்ளன. மமலும் அணவ மனிதரகண்ளப 
மபால வியரணவயால் குளிரவிக்க முடியாது, 
எனமவ அணவ மிக எளிதாக சவபபமணடகின்்றன. 
சசல்லபபிராணிகள் முக்கியமாக மூச்சுத்திை்றல் 
மூலம் குளிரச்சியணடகின்்றன. ஏசனனில் 
வாயவழி குழியிலிருந்து ஈரபபதம் ஆவியாதல் 
உடல் சவபபநிணலணய குண்றக்க உதவுகி்றது.

சவபபமான நாட்களில் சசல்லபபிராணிகண்ள 
சவளியில் விடும்மபாது சவபப பக்கவாதம்/ 
சவபபச் மசாரவு சபாதுவாக ஏறபடுகி்றது மமலும் 
பின்வருவனவற்றால் உருவாகலாம்:

தசல்லப்பிைாணிகளில் 
தவப்பச் வசார்வு - வகாற்ட கால அபாயம்

தெல்லப்பிரொணி்கள்
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 சவபபநிணல குண்றவாக இருந்தாலும் 
அதிக ஈரபபதம்.

 உஙகள் சசல்லபபிராணி குளிரச்சியாக 
விண்ளயாடுவதில் இருந்து ஓயவு எடுக்காது.

 உங கள்  ச ச ல்ல பபி ர ாணிக்கு 
சவபபமான சவபபநிணலயில் மபாதுமான 
தணணீர கிணடபபதில்ணல

 க ா ற ம்ற ா ட் ட ம்  அல்லது  ஏ ர 
கணடிஷனிங இல்லாத சூடான நாளில் 
உஙகள் சசல்லபபிராணிணய மூடிய வீட்டில் 
விடுவாரகள்.

 சவளியில் சூடாகத் சதரியாவிட்டாலும் 
சசல்லப பிராணி காருக்குள் தனியாக 
விடபபடுவதால்.

 ஹீட் ்ஸட்மர ா க்  என்பது ஒரு 
ஆபத்தான சுகாதார நிணல, இது எச்சரிக்ணக 
அறிகுறிகள் உடனடியாக அணடயா்ளம் 
காைபபடாவிட்டால் மரைத்ணத ஏறபடுத்தும்.

சசல்லப்பிரநாணி்களில் சவப்பமூட்டும் 
அறிகுறி்கள்:

 அதிகபபடியான மூச்சிணரபபு 

 அதிகபபடியான எச்சில் வடிதல்

 சுவாசிபபதில் சிரமம்

 வாந்தி

 வயிறறுபமபாக்கு, இரத்தத்துடன் 
அல்லது இரத்தம் இல்லாமல்

 பலவீனம் (Weakness)

 ஒருஙகிணைபபின்ணம அல்லது 
தடுமாற்றம்

 திடீர சரிவு (Sudden Collapse)

 வலிபபுத்தாக்கஙகள்

சவப்பத் தநாக்குத்லத் தடுப்பதற்்கநான 
வழி்கள்:

 ஜன்னல்கள் தி்றந்திருந்தாலும், சூடான 
நாளில் உஙகள் நாணய காரில் தனியாக 
விடாதீரகள். 

 காரகளின் உட்பு்றம் ஒரு அடுபணபப 
மபால சசயல்படுகி்றது - சில நிமிடஙகளில் 
சவபபநிணல ஆபத்தான அ்ளவுக்கு உயரும்.

 சூடான மறறும் ஈரபபதமான நாட்களில் 
உடறபயிறசி சசயவணதத் தவிரக்கவும்.

 சவயில் மநரஙகளில் சவளியில் 
இருக்கும்மபாது ஒதுஙக நிைலான பகுதிகண்ளத் 
மதரந்சதடுக்கவும்.

 எல்லா மநரஙகளிலும் புதிய குளிரந்த 
(Fresh water) நீணர உடன் ணவத்திருக்கவும்.

 சில வணகயான நாயகள் சவபபத்திறகு 
அதிக உைரதி்றன் சகாணடணவ - குறிபபாக 
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பருமனான நாயகள் மறறும் பக்்ஸ (Pug) 
மறறும் புல்டாக்்ஸ (Bull dog) மபான்்ற 
பிராச்சிசசபாலிக் (Brachiocephalic) (குறுகிய 
மூக்கு) இனஙகள். 

 கணடகளுக்குச் சசல்லும் மபாது 
அல்லது ஓட்டலில் அமரந்து இருக்கும்மபாது 
கூட சில நாயகள் சவபபத்திறகு ஆ்ளாகும் 
எனமவ மிகுந்த எச்சரிக்ணகயுடன் இருக்கவும்.

 சிறு குைந்ணதகண்ள பாரத்துக்சகாள்வது 
மபால கவனமாக இருக்க மவணடும். 

 சவபபமான நாட்களில் உஙகள் 
சசல்லபபிராணிணய மமறபாரணவயின்றி 
(Supervision) சவளிமய விடாதீரகள். 

 நீஙகள் சவளியில் இருக்கும்மபாது, 
உஙகள் சசல்லபபிராணிணய ஏர கணடிஷனிங 
மூலம் வீட்டிறகுள் ணவத்திருஙகள்.

 சவளியில் இருக்கும்மபாது, உஙகள் 
சசல்லபபிராணிக்கு சுத்தமான நீர, நிைல் 
மறறும் மநரடி சூரிய ஒளியில் இருந்து 
தஙகுமிடம் ஆகியவறண்ற அணுகுவணத 
உறுதிபபடுத்தவும்.

 சவபபநிணல ஆபத்தான நிணலணய 
அணடயும் முன், தினசரி நணடபபயிறசி 
அல்லது அதிகாணலயில் ஜாகிங (Early 
morning walking or jogging) அணைத்து 
சசல்லுஙகள்.

 பாரக்கிங ஏரியாவில் நிறுத்தபபட்ட 
காரில் உஙகள் சசல்லபபிராணிணய தனியாக 

விட்டு ஒருமபாதும் சசல்லாதீரகள்.

 சூடான நாட்களில், குறுகிய சவளிபபு்ற 
குளியலண்ற இணடசவளிகண்ளத் தவிரத்து, 
பராச்சிசசபாலிக் இனஙகள், வயது முதிய 
மறறும் பருமனான சசல்லபபிராணிகள் மறறும் 
இதயம் அல்லது நுணரயீரல் மநாய உள்்ள 
நாயகள் மபான்்றவறண்ற குளிரூட்டபபட்ட 
வீட்டிறகுள் கணடிபபாக ணவத்திருஙகள்.

 சவபப மநரஙகளில் ஒரு ்ஸபமர 
பாட்டிலில் ஐ்ஸ வாட்டணர நிரபபி, உஙகள் 
நாயின் தணல, கழுத்து மறறும் உடணல 
மூடுபனி சசயவதால் அணவ குளிரச்சியணடய 
உதவும்.

 குளிரந்த நீர சகாணடு குளிக்க 
ணவக்கலாம். ஆனால் ஐ்ஸ தணணீர (Ice 
water) பயன்படுத்த மவணடாம். 

 மின் விசிறியின் கீழ எபசபாழுதும் 
படுக்க ணவத்தல் ஓர்ளவுக்கு உதவும்.

 உஙகள் சசல்லபபிராணி சவபப 
பக்கவாதத்தால் பாதிக்கபபடுவதாக நீஙகள் 
சந்மதகித்தால், முதலில் அவறண்ற குளிரந்த 
பகுதிக்கு நகரத்துவதன் மூலம் உடல் 
சவபபநிணலணய குண்றக்க முயறசிக்க 
மவணடும்.

 அபாய காலகட்டஙகளில் கால்நணட 
மருத்துவணர அல்லது அவசர மருத்துவ 
மணனணய அணைத்து விட்டு முடிந்தவணர 
விணரவாகவும் பாதுகாபபாகவும் உஙகள் 
சசல்லபபிராணிணய அணைத்துச் சசல்லுஙகள். 
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நீஙகள் வருவதறகுள் மருத்துவமணன 
பணியா்ளரகள் தயாராக இருக்க, வருவதறகு 
முன்னதாகமவ கிளினிக்ணக அணைபபது 
முக்கியம்.

 கால்நணட மருத்துவரிடமும் இமத 
மபான்்ற நடவடிக்ணககள் எடுக்கபபடும். 
கூடுதலாக, கால்நணட மருத்துவர விணரந்து 

சசயல்பட்டு உஙகள் நாயக்கு நிண்றய IV 
திரவஙகண்ளக் (Intra venous fluids) சகாடுத்து 
நிணலணமணய கட்டுக்குள் சகாணடு வருவார.

தடுபபு  முண்றகண்ள கவனத்தில் 
சகாள்மவாம்! மகாணட கால சவபப மசாரணவ 
சவல்மவாம்!! நமது சசல்ல பிராணிகண்ள 
காபமபாம்!!!

கட்டுரரயாளர்கள:

மருத்துேர். ம. தமிழண்்ணல, எம்.வி.எஸ்.சி., 
உதவிப் வேராசிரியர்,
்ால்ந்டை ேராமரிப்புத்து்ை, ோ்னேராயர் வேளாண்்ம ் ல்லூரி, 
மணக்டைவு, சோள்ளாச்சி – 642103.
மின்னஞ்சல்: thamizhlpt@gmail.com 

மருத்துேர் P. தணிககன்வல, எம்.வி.எஸ்.சி
அறு்ே சிகிச்்்ச நிபுணர், 
தணி்் சேட வ்ர் – ச்சன்்ன.
மின்னஞ்சல்: vetptk@gmail.com

34இதழ் - 23 | ஜூன்-2022 | வைகாசி - ஆனி



நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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இந்தியாவில் நவணதட, ்காய்கறிப் 
பயிர்்களில் மி்க முக்கியோன ஒன்றா்க 
்கரு்தப்படுகின்றது. இதில் ்தணடு 
ேறறும் ்காய துதளப்பான் (ஏரியாஸ் 
விடநடல்லா , ஏரியாஸ் இன்சுலானா) 
என்ற பூச்சியானது நபரும் மச்தத்த்த 
ஏறபடுத்தி ந்காணடிருக்கின்றது. இது 
நவணதடயில் முக்கிய பூச்சியா்கவும் 
ேறறும் ோல்மவசிமய குடும்ப வத்கதய 
சார்ந்்த ்தாவரங்கதளயும் உணணக் 
கூடியது. இ்தன் ்தாக்்கம் இந்தியா 
ேறறும் பாகிஸ்்தானின் சேநவளி்களில் 
உள்ள நவணதட ேறறும் பருத்தியில் 
தீவிரோ்க ்காணப்படுகிறது. 

மமலும் இபபூச்சியானது இலஙணக, 
வஙகமதசம், மியான்மார, பிஜி, நியூ 
கினியா மபான்்ற நாடுகளிலும் பரவி 
காைபபடுகி்றது. இந்த பூச்சியினால் 
15-20 சதவிதம் வணர மகசூல் இைபபு 
ஏறபடுகின்்றது. 

தாக்குதலின் அறிகுறிகள:
மு தலில் ,  இ ்ள ம் புழுவ ா ன து 

சமன்ணமயான தளிரகண்ள துண்ளத்து 
மறறும் கீழமநாக்கி துண்ளயிட்டு தணடு 
பகுதியின் உட் திசுக்கண்ள உணணும். 
மமலும் இபபுழுவானது காயகண்ள 
துண்ளத்து உட்பு்ற திசுக்கண்ள உணணும் 
மறறும் இபபூச்சியின் கழிவுகள் 
சசாருகபபட்ட ஒழுஙகற்ற துண்ளகள் 
காைபபடும். இதனால் மசதமணடந்த 
பைஙகள் சிணதந்து, தாவரஙகள் வ்ளரச்சி 
குன்றிய நிணலயில் காைபபடும். 

தவணற்டயில் தணடு மற்றும் காய் 
துறளப்பான் வமலாணறம முறறகள்

பூச்சி நேலொண்ே
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சபநாருைநாதநார மசதநி்ல: 10 சதவிகிதம் 
பாதிக்கபபட்ட தளிரகள் அல்லது காயகள்.

்வாழக்ரகசுழற்சி:-

முட்்ட: அந்துபபூச்சி, நீலம் கலந்த 
பச்ணச நி்ற முட்ணடகண்ள சமன்ணமயான 
தளிரகள் மறறும் இ்ளம் பைஙககளின் மீதும் 
இடுகி்றது. முட்ணடயானது மகா்ள வடிவம் 
மறறும் 0.5 மிமீ என்்ற அ்ளவில் காைபபடும். 
முட்ணடயின் காலம் 3-10 நாட்கள் ஆகும்.

புழு: ஏரியா்ஸ விட்சடல்லா : புழுவானது 
பழுபபு நி்ற முதுகுடனும், நீ்ளமான சவள்ண்ள 
இணடநிணல மகாடுகளுடன் சவளிர மஞ்சள் 
அல்லது பச்ணச நி்றத்தில் காைபபடும். 
புழுவானது சுமார 19 மிமீ நீ்ளம் சகாணடது. 
புழுவின் காலம் 13-30 நாட்கள் ஆகும்.

ஏரியநாஸ் இன்சுலநானநா: புழுவானது 
பழுபபு நி்றத்திலும், முதுகுப பகுதியில் நீ்ளமான 
சவள்ண்ள இணடநிணல மகாடுகண்ளயும் 
சகாணடு காைபபடும். புழுவின் காலம் 13-
30 நாட்கள் ஆகும்.

கூட்டுப்புழு: கூட்டுப புழுவானது படகு 
வடிவ கூட்ணட தாவரஙகளின் சவளிபபு்ற 

பகுதியில் கட்டும். கூட்டுப புழுவின் காலம் 
8-15 நாட்கள் ஆகும்.

அநதுப்பூச்சி: அந்துப பூச்சியின் உடல் 
நி்றம் பிரகாசமான பச்ணச நி்றமாகவும், வயிறு 
சவள்ளி நி்றமாகவும் இருக்கும். அந்துப 
பூச்சியின் நீ்ளம் 1 சச.மீ மறறும் இ்றக்ணகயின் 
நீ்ளம் சுமார 2 சச.மீ வணர யும் காைபபடும். 
இ்றக்ணககள் சவவ்மவறு மவறுபாடுகண்ளக் 
சகாணட மூன்று குறுக்குக் மகாடுகண்ளக் 
சகாணடுள்்ளன.

ஏரிய நாஸ் விட்சடல்லநா :  முன் 
இ்றக்ணககளின் நடுவில், ஆபபு வடிவ 
பச்ணசத் திட்டு காைபபடும்.

ஏரியநாஸ் இன்சுலநானநா: முன் இ்றக்ணக 
முழுவதும் பச்ணச நி்றத்தில் காைபபடும்.   

்மலாண்ரம ்வழிமுரைகள:- 
 இபபூ ச் சி க்கு  எதி ர ப பு த்தி ்றன் 

சகாணட ரகஙக்ளான ஏஈ 57, பிஎம்எ்ஸ 8, 
பாரகின்்ஸ லாங பச்ணச, பிமகஎக்்ஸ 9275 
முதலானவறண்ற பயிரிடுவதன் மூலம் 
இதணன கட்டுபபடுத்தலாம்.

 ஆை உைவு சசயவதன் மூலம், 

மசதம்டநத ்கநாய்கள் தநாய அநதுப்பூச்சி
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கூட்டுப புழுவானது தணரக்கு மமமல வந்து 
ப்றணவகளுக்கு உைவாகும்.

 இபபூச்சியினால் த ாக்கபபட்ட 
தாக்கபபட்ட காயகள் மறறும் தாவர 
குபணபகண்ள வயலிலி௫ந்து மசகரித்து 
அழிக்க மவணடும்.

 வயலில் ப்றணவ தாஙகி அணமபபது 
மூலம் இ்ளம்புழுக்கண்ள அழிக்கலாம்.

 இனக் கவா்ச்சி சபாறிகண்ள 10/ 
சைக்மடர என்்ற அ்ளவில் வயலில் ணவத்து 
தாய அந்துப பூச்சிணய கவரந்து அழிக்கலாம்.

 மு ட் ணட  ஒ ட் டு ண ணி ய ா ன 
டிண ர க் மக ா கி ர ம் ம ா  ண க ம ல ானி்ஸ , 
டிணரக்மகாகிரம்மா பரசிலியன்சி்ஸ மறறும் புழு 
ஒட்டுணணியான சசமலான்ஸ ப்ளாக்பரனி, 
பிமரக்கன் பமரவிகாரனி்ஸ, அபான்டீல்ஸ 
என்்ற கு்ளவி இனத்ணத பயிர நட்ட 35 மறறும் 
70-ம் நாளில் வயலில் விடுவது நல்லது. 

 பூச்சி தாக்கத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் 
கும்ளாரணபரிஃ பா்ஸ 20 EC 1 மிலி /லிட்டா் 
என்்ற அ்ளவில் கலந்து சதளிக்கவும்.

 எமாசமக்டின்சபன்மசாமயட் 5 SG 4 

கிராம்/10லிட்டா், பளுசபன்ணடயணமயடு 
(Flubendiamide) 20 WDG 7.5கி /10 
லிட்டர, தமயாடீகாரப 75 WP 2 கிராம்/
லிட்டா் இவறறுள் ஏதாவது ஒரு மருந்திணன 
பயன்படுத்தி இபபூச்சியின் தாக்கத்ணத 
குண்றக்கலாம்.

கட்டுரரயாளர்கள:

சூரி்ா. ச
மு்்னேர் ேடடை ேடிப்பு மாணேர், (பூச்சியியல் து்ை), 
SKUAST, ெம்மு ் ாஷ்மீர், 190025.
மின்னஞ்சல் : suriyaento23@gmail.com 

சாத�ா. வீ
மு்்னேர் ேடடை ேடிப்பு மாணவி, (பூச்சியியல் து்ை), 
தமிழநாடு வேளாண்்மப் ேல்்்ைக்ழ்ம், வ்ாயம்புத்தூர்
மின்னஞ்சல் : sadhanaveeramani@gmail.com 

மு்்னேர் சச. னசகர்,
உதவிப் வேராசிரியர் (பூச்சியியல் து்ை),
ஆர். வி. எஸ் வேளாண்்ம ் ல்லூரி, தஞ்சாவூர்.
மின்னஞ்சல் : sekar92s@gmail.com 
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ெேச்சீரான உணவுக்கு பழங்கள் 
ேறறும் ்காய்கறி்கள் ஓர் முக்கிய 
அங்கோகும். இதவ உடலுக்கு 
ம்ததவயான தவடடமின் 
ேறறும் ்தாதுக்்கதள ந்காடுக்்கக் 
கூடிய்தாகும். உணவீடடாளர்்களின் 
பரிந்துதர படி தினசரி ஒரு ேனி்தன் 
சராசரியா்க 85 கிராம் பழங்கள் 300 
கிராம் ்காய்கறி்கள் உடந்காள்ள 
மவணடும். ஆனால் ்தறமபாது 
தினசரி ொம் 30 கிராம் பழங்கள் 
ேறறும் 120 கிராம் ்காய்கறி்கள் 
ேடடுமே உடந்காள்கிமறாம். 

இதனால் மனிதரகள் பல்மவறு 
ணவட்டமின் குண்றபாடு மறறும் 
அதணன சாரந்த மநாயகள் மூலம் 
பாதிக்கபபடுகி்றாரகள். காயகறி பயிரகள் 
மனித இனத்திறகு வித்திட்ட பயிரக்ளாகும். 
மமலும் இதனின் முன்மனற்றம் கணடு 
வீட்டுத்மதாட்டஙகளில் வ்ளரக்கும் 
அ்ளவிறகு மக்களிடம் விழிபபுைரவு 
ஏறபட்டுள்்ளது.

ம்நாக்்கங்கள் ் ன்்ம்கள் 
இருக்கக்கூடிய குண்றவான அ்ளவு 

இடத்ணத உபமயாகமாகப பயன்படுத்துதல். 
உபரியான மநரத்ணத சி்றந்த முண்றயில் 
சசலவிட்டு நல்ல சபாழுதுமபாக்கு 
அம்சமாக மாறறுதல். இயறணக முண்றயில் 
காயகறிகண்ள வ்ளரத்தல், (பூச்சி சகால்லி, 
பூஞ்சாை சகால்லிகள் நீஙகலாக) 

மாடித்வதாட்ட அஙகக 
காய்கறி சாகுபடி

உணவு
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சத்துள்்ள, விருபபத்திறமகற்ற காயகறிகண்ள 
உறபத்தி சசயதல்.

இடத்மதரவு 
மாடிப பகுதியில் சதாட்டி மபான்்ற 

அணமபபிணன கூணரயின் கான்கிரிட் பகுதியில் 
உருவாக்கி அதனுள் மண கலணவயிணன 
நிரபப மவணடும். அவ்வாறு நிரபபும் 
மபாது தணணீர கூணரயின் உட்பகுதியில் 
புகாதவாறு நீர தடுபபான் மூலம் பாதுகாக்க 
மவணடும். மமலும் சகாள்கலன்களில் 
சசடிணய வ்ளரக்கலாம்.

சசடி்கள் மதரவு 
 சபாதுவாக சசடிகள் ஆணிமவர மறறும் 

சல்லி மவர சதாகுபபின்ணன சகாணடிருக்கும். 
சல்லி மவர சதாகுபபின்ணன சகாணட 
சசடிகண்ள மதரவு சசயய மவணடும். மமலும் 
சவட்டுக்குக் குச்சியின் மூலம் உறபத்தியாகும் 
சசடிகண்ள நடவுக்கு பயன்படுத்தலாம். 
சபாதுவாக அணனத்து வித காயகறிப 
பயிரகண்ளயும் நடவு சசயது பயன்படுத்தலாம். 

மதநாட்டத்்த எவவநாறு துவஙகுவது? 
சகாள்கலணன நன்கு சுத்தமாக கழுவிய 

பின் அடிபபகுதியில் வடிகாலுக்கான துவாரம் 
இட மவணடும். மண, மக்கிய சதாழு உரம் 
மறறும் மைல் மூன்ண்றயும் சம அ்ளவில் 
எடுத்துக் சகாணடு மண சவட்டியின் 
உதவிகள் நன்கு கலக்க மவணடும். கலக்கிய 
கலணவயான மண கலணவ சகாள்கலனில் 
மிருதுவாக இருக்குமாறு எடுத்துக் சகாணடு 

சமதுவாகத் தட்ட மவணடும். சதாட்டியின் 
விளிம்பிலிருந்து சுமார 1 அஙகுலம் அ்ளவு 
இணடசவளி இருக்க மவணடும். இந்த 
இணடசவளியில் நீர ஊற்ற ஏதுவாக இருக்கும். 

ந ாறறுகள் மூலம் வ்ளரக்கபபடும் 
காயகறிகளுக்கு, நாறறு விடுவதறகுக் 
குளித்தட்ணட எடுத்துக் சகாணடு அதில் மண 
மறறும் மக்கிய சதாழு உரம் முதலியவறண்ற 
1:1 என்்ற விகிதத்தில் கலந்த கலணவணய 
நிரபபி இதில் விணதகண்ள ஊன்்ற மவணடும். 
விணதயிட்ட உடமன நீர ஊறறுதல் அவசியம். 
நாறறுகள் முண்ளத்து வ்ளரும் வணர 
மமறபாரணவ காயந்த ணவக்மகால் அல்லது 
சருகுகள் சகாணடு மூட மவணடும். மமலும், 
விணதயிட ஒரு மாதத்திறகுள் நாறறுகள் 
பிடிஙகி நடுவதறகு தயாராகிவிடும். 

சில காயகறிச் சசடிகள் மநரடியாக விணதபபு 
மூலமம வ்ளரக்கலாம். இதயக்கவறண்ற 
குறிபபிட்ட அ்ளவுள்்ள சதாட்டிகளில் இட 
மவணடும். மமலும், சமதுவாக விணதகண்ள 
விணதக்கும்மபாது விணதயின் அ்ளவு மபால் 
சுமார 2 1/2 மடஙகு ஆைத்திறகு இருக்குமாறு 
விணதணய ஊன்்ற மவணடும்.

மண நிரவநா்கம் 
சபரும்பாலான காயகறிகள் மநரடியாக 

விணதயின் மூலமம  ச த ா ட்டி களில் 
வ்ளரக்கபபடுகின்்றன. கத்தரி, மி்ளகாய, 
தக்காளி, குடமி்ளகாய, முட்ணட மகா்ஸ, 
பூக்மகாசு, சவஙகாயம் மபான்்றணவகளில் 
நாறறுகள் உறபத்தி சசயது பின் சபரிய 
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சதாட்டியில் நடபபடுகின்்றன. இத்தணகய 
நாறறுகண்ள மண சதாட்டியில் அல்லது 
தட்டுகளில் வ்ளரக்கலாம். ஒவ்சவாரு 
சதாட்டியிலும் பல வணகபபட்ட நாறறுக்ளான 
சவஙகாயம், முள்்ளஙகி மபான்்ற காயகறிகண்ள 
வ்ளரக்கலாம். சதாட்டி ஒன்றுக்கு பீரகன், 
புடணல, பாகல், சவள்்ளரி மபான்்ற சகாடி 
வணகக் காயகறிகளில் சம்மர ்ஸகுவாஷ் 
விணதகண்ளயும் சுமார 4-5 விணதகண்ள 
சகாத்தவணர, தட்ணடபபயறு, சவணணட, 
ஃபிரன்ச் பீன்்ஸ மபான்்றவறறிலிருந்தும் எடுத்து 
மமற குறிபபிட்ட சதாட்டிகளில் வ்ளரக்கலாம். 
ஒமர சதாட்டியில் ஒமர சமயத்தில் ஏரா்ளமான 
சசடிகண்ள கீழக்ககணட கீணர வணககளில் 
வ்ளரக்கலாம். (எ. கா) தணடு கீணர, பாலக், 
்ஸபினாச், சவந்தயக்கீணர, சகாத்தமல்லிக் 
கீணர, மமறகணட கீணர வணககளில் சுமார 
3 முதல் 4 முண்ற அறுவணட சசயயலாம் .

நிரவநா்க மு்ற்கள் 
சசடிகளுக்கு நீர ஊறறும் மபாது, மணணில் 

ஈரபபதம், சவபபம், பயிர வணக, பயிரகளின் 
நிணல, சகாள்கலனின் அ்ளவு மபான்்றவறண்ற 
கருத்தில் சகாணடு மபாதுமான அ்ளவு நீர 
ஊற்ற மவணடும். மகாணடக் காலஙகளில் 
அதிக அ்ளவு நீர மதணவபபடும். அதாவது 
ஒரு நாண்ளக்கு இரு முண்ற நீர பாயச்ச 
மவணடும். அதிக அ்ளவு நீர அளிபபதும் 
தவ்றானது. சபாதுவாக மமறபு்ற மணணை 
ஒரு அ்ளவு மதாணடிபபாரத்துப பின் ஈரம் 
இல்ணலசயன்்றால் மட்டுமம நீர பாயச்ச 
மவணடும். 

்க்ைக் ்கட்டுப்பநாடு 
ணகக்கண்ள எடுபபமத மிகவும் சி்றந்தது. 

ஏனனில் இதன் மூலம் மவரகளுக்கு நல்ல 
காறம்றாட்டம் கிணடக்கும். கீணர வணகக்ளான 
தணடுகீணரகள், சவந்தயக்கீணர, ்ஸபினாச், 
சகாத்தமல்லி மபாயன்்றவறறில் கண்ள 
எடுக்கும்மபாது மிகவும் கவனமாக மவரகண்ள 
பாதிக்காத வணைம் சசயய மவணடும். 

பூச்சி மற்றும் ம்நாய நிரவநா்கம் 
காயகறி சசடிகள் பலவணகயான பூச்சி 

மறறும் மநாயகளினால் தாக்கபபடுகின்்றன. 
அசுவினிபபூச்சி மறறும் தந்துபபூச்சிகள் 
மபான்்றணவ சாறு உறிஞ்சும் வணகணய 
சாரந்தணவ. இணவ, சசடிகள் நன்கு வ்ளரும் 
பருவத்தில் தாக்குகின்்றன. இதணனக் 
கட்டுபபடுத்த ஒரு லிட்டர தணணீருக்கு 2 
மில்லி மவபப எணசைய கலந்து சதளிக்க 
மவணடும் பூச்சிக் சகால்லியற்ற காயகறிகள் 
உறபத்தி சசயய 20. நாட்களுக்கு ஒரு முண்ற 
மவபப சகாட்ணட கணரசணல 3 % அ்ளவில் 
சதளிக்க மவணடும். 

அறுவ்ட சசயதல் 
காயகறிகண்ள நன்கு முதிரந்த பி்றகு 

அறுவணட சசயயும் மபாது அதில் சத்துக்கள் 
நிண்றந்தும், நல்ல வாசணன, சுணவ மிகுந்தும், 
மதாற்றத்திறகு மலரச்சியாகவும் இருக்கும். 
கீணர வணககண்ள இ்ளணம நிணலயில் 
இருக்கும்மபாது அடிக்கடி கிள்ளி எடுத்து 
அறுவணட சசயயலாம். கிைஙகு வணககண்ள 
ஓர்ளவு இ்ளநிணலயில் உள்்ள மபாமத 
அறுவணட சசயய மவணடும். இல்ணலமயல் 
நாரத் தன்ணமயுணடயதாக மாறிவிடும். 
தக்காளிணய பழுத்த பி்றகும், கத்திரி 
சவணணடணய ஓர்ளவு முதிரந்த பி்றகு 
இ்ளநிணல இருக்கும்மபாமத அறுவணட 
சசயய மவணடும்.
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த�ர்வு மற்றும் வளர்ப்பு முனை்கள்

எண் ்கொய்கறி்கள் நடும் முனை பருவம்

நடவு தசய� பின் 
அறுவனட தசய்ய 

ஆகும் ்கொலம் 
(நொட்்கள்)

1. தணடுக்கீணர விணதகள்
பிபரவரி - மாரச்
ஜுணல- ஆக்ஸட்

25-30

2. பீட்ரூட் விணதகள் அக்மடாபர - டிசம்பர 90-100

3. பாகல் விணதகள் பிபரவரி - மாரச் 55-60

4. கத்தரி நாறறு 
ஜனவரி - பிபரவரி
ஜுணல-ஆக்ஸட்

45-60

5. பட்ணட அவணர விணதகள் சசபடம்பர - அக்மடாபர 70-75

6. முட்ணட மகா்ஸ நாறறு சசபடம்பர - அக்மடாபர 90-95

7. மி்ளகாய நாறறு 
ஜனவரி - பிபரவரி
ஜுணல-ஆக்ஸட்

50-60

8. பருபபுக்கீணர விணதகள் அக்மடாபர-நவம்பர 50-60

9. சகாத்தவணர விணதகள் ஜுணல-ஆக்ஸட் 30-35

10. தட்ணடபபயறு விணதகள் ஜனவரி - பிபரவரி 60-65

11. சவள்்ளரி விணதகள் பிபரவரி-மாரச் 45-50

12. சவஙகாயம் நாறறு சசபடம்பர- நவம்பர 45-80

13. லீக் நாறறு சசபடம்பர-அக்மடாபர 100-110

14. சவந்தயக் கீணர நாறறு சசபடம்பர-டிசம்பர 45-50

15. புதினா விணதகள் மாரச்-ஜுணல 45-50

16. சவணணட விணதகள் ஜுன்-ஜுணல 30-35

17. சவஙகாயம் நாறறு 
ஜுன்-ஜுணல
அக்மடாபர-நவம்பர

75-80

18. முள்்ளஙகி விணதகள் வருடம் முழுவதும். 25-30

19. ்ஸபினாச் விணதகள் சசபடம்பர-அக்மடாபர 50-55

20. தக்காளி நாறறு டிசம்பர - ஜனவரி 60-65

கட்டுரரயாளர்கள:

செ.வின�ாதினி, அ.கார்ததிக, த.கமனேஷ், கி.பா்ரத, சூ.எபின�சர், சி.்ராஜ் குமார்
எஸ்.ஆர்.எம் வேளாண் அறிவியல் ் ல்லூரி, எஸ்.ஆர்.எம், அறிவியல் மற்றும் 

சதாழில்நுடேக்ல்வி நிறுே்னம், ச்சங்ல்ேடடு – 603201
மின்னஞ்சல்: ns.vinothini93@gmail.com
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அகரிசகதி மின் ஊ்டகக குழு
நிறுவனர மற்றும் சிறப்பநாசிரியர

வெல்ெமுரளி

வடிவ்மப்பு
ெக்தி டி்ென்ஸ்

நிரவநா்க 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

கடைநத மின்னிதழுக்கான 
ொெகரகளின் கருத்துக்கள்

கடந்த இ்தழான கால்நடடகள் தின சிறப்பி்தழ் 
மிகவும் ்நனறாக இருந்தது. கட்டுடைகள் ஒவ்வானறும் 
பயனுள்்ள்தாக அடைந்தது. ஒருங்கிடைந்த 
பணடையத்தில கால்நடடகட்ள எவவாறு 
வ்ளர்ககலாம், அ்தன ்பாருட்கட்ள எவவாறு 
ைதிப்பு்க கூட்டி விறபடன ் ெயயலாம் எனபது குறித்்த 
கட்டுடைகட்ள வரும் காலங்களில ்வளியிட்டால 
மிகவும் உ்தவிகைைாக இரு்ககும். இ்தழ் ்நனறாக 
்வளிவை ்்தாடரநது உடழ்ககும் குழுவினரு்ககு 
வாழ்த்துகள்.

- இரா.பூபதி, கரூர்.
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வொ.ஹரிஹரன்
இளநிதல மவளாணதே இறுதியாணடு ோணவர், அணணாேதலப் பல்்கதலக்்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

்படடப்்பொளர்:

è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 
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- ல.மீனா

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

பதகாைரபுக்கு: 99407 64680
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ல.மீனா உ்தவிப் மபராசிரியர் (சுறறுச்சூழல் அறிவியல்), ஆர்.வி.எஸ். பத்ோவதி ம்தாடடக்்கதலக் ்கல்லூரி, திணடுக்்கல்  
மின்னஞ்சல் : l.meena2795@gmail.com

்படடப்்பொளர்:

முன் பருவ விதைப்பு பலன் ைரும்.
எதிர்ப்பு சக்தி க�ொண்ட இர�ங�ள் வளர்க்�லொம்.

�தளச் கசடி�தள அ�ற்றி வி்ட வவணடும்.
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அகரி்சகதி இதழ 
உங்ளுககு வேண்டுசமனைால் 

9940764680 எனை எண்ணுககு 
 ோடஸ் அப்பில் ச்சய்தி / குறுஞச்சய்தி 

அனுப்பி்னால் சிைப்பிதழ  
உங்ள் ோடஸ் அப்-ககு அனுப்பி்ேக்ப்ேடும்.

இ்த கிளிக ச்சய்தும் எங்ள் ோடஸ்அப் 
எண்ணிற்கு அனுப்ேைாம்

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

பசரந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்ழ் துவஙகி 61 இ்ழ்கப்ளாடு கவற்றிகரமாக 
இரண்்டாம் ஆண்டிகன 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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