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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 www.vivasayam.org
contact: 99407 64680
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இந்திய அரசு, கூகுள் ப்ளே நிறுவனம் இணைந்து 
APPscale Academy துவக்கியுள்ளேது. 

APPscale Academy வழியாக சமூகத்தில் மாற்்றத்திணன 
ஏற்்படுத்திய 100 சசயலிகணளே ் தரந்சதடுத்து 

அவரகளுக்கு ் மலும் ்பயிற்சி அளித்து உலக அளேவில் 
தாஙகள் உருவாக்கிய சசயலிணய சகாண்டு சசல்வதற்கு 
்பயிற்சியும் அளித்துள்ளேனர. அந்த 100 சசயலிகளில் 

நமது அக்ரிசக்தி விவசாயம் (AgriSakthi) சசயலியும் 
்தரந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளேது. 

6 மாத கால ்பயிற்சிக்குப பி்றகு 
20.07.2022 புதன் அன்று செல்லி ஓ்்பராய் ஓட்ெலில் 

நெந்த விருது வழஙகும் நிகழ்ச்சியில் அக்ரிசக்தி 
சகளேரவிக்கப்பட்ெது. 

 
அக்ரிசக்தி + விசுவல்மீடியா செக்னாலஜிஸ் 

குழுவினருக்கும் இது உரித்தாகட்டும் 
அவரகளோ்ல இது சாத்தியமானது. 

 
சதாெரந்து ஊக்கப்படுத்தும் உஙகள் அணனவருக்கும் 

எஙகள் மனமாரந்த நன்றி!

அக்ரிசக்திக்கு 
ததசிய அைவிலான அங்கீைாரம்

3பதிப்பு-3 | இதழ் - 2 | ஜூலை-2022 | ஆனி - ஆடி 
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மரவள்ளிக்கிழங்கு உலகில் மூன்றில் ஒரு 
பங்கு மக்்களால் தமது தினசரி உணவுத் 
ததவவக்்கா்கப் பயன்படுத்தப்படும் பயிராகும். 
மக்்களின் மாவுசசத்து ததவவவய பூர்த்தி சசய்யும் 
பயிர்்களில் மரவள்ளிக் கிழங்்கானது உல்களவில் 
நான்்காம் இடத்வத வகிக்கின்்றது. அன்்றாட 
உணவில் சநல் மற்றும் அரிசிவய அதி்கம் 
உபதயாகிக்்காத  பகுதி்களில் இக்கிழங்கு 
முதன்வம உணவா்கவும், ஊடடசசத்து அளிக்கும் 
அங்்கமா்கவும் விளங்குகி்றது. மரவள்ளிக்கிழங்கு 
பயிவரத்  தாக்கி சபாருளாதார தசதத்வத
விவளவிக்கும்  பூசசி்களில், சாறு உறிஞ்சும் 
மாவுப்பூசசி மி்க முக்கியமான ஒன்்றாகும். 
மாவுப்பூசசியில் பல வவ்கயான இனங்்கள் 
உள்ளன, அவற்றில் மரவள்ளிக்கிழங்வ்க தாக்கும் 
பூசசி வவ்க்களில் முக்கியமானவவ பப்பாளி 

மாவுப்பூசசி, தபரக்்காக்்கஸ் மார்ஜிதனடடஸ் 
மற்றும் மரவள்ளி மாவுப்பூசசி, ஃபினா்காக்்கஸ் 
மணிஹாடடி, (குடும்பம் : சூதடாத்காக்சிதட, 
வரிவச : சஹமிப்சடரா) ஆகியனவாகும். 
இவற்றுள் அணவமக்்காலங்்களில் மரவள்ளிப் 
பயிவர அதி்கம் தாக்கி மரவள்ளி விவசாயத்திற்கு 
ஒரு சவாலா்க விளங்கி வருவது மரவள்ளி 
மாவுப்பூசசியாகும். இது சமீபத்தில் நமது 
நாடடிற்குள் ஊடுருவிய அன்னிய இனப் 
பூசசியாகும். மாவுப்பூசசியின் உடல் முழுவதும் 
சவள்வள நி்ற சமழுகுப் பூசசு இருப்பதால் 
இதவன எளிதில் அவடயாளம் ்காண இயலும். 
மாவுப்பூசசியானது தணடு, இவலக்்காம்பு மற்றும்  
இவலயின் அடிப்பா்கங்்களில் 
ச்காத்துக்ச்காத்தா்கக் ்காணப்படும். இதன் தாக்்கம் 
த்காவடக்்காலத்தில் அதி்கமா்க இருக்கும். 

மரவள்ளிக்கிழங்கு பயிரரத் 
தாக்கும் மாவுப்பூச்சியும்  
அதன் மமலாணரமயும்

பூச்சி மேலாண்ேபூச்சி மேலாண்ேபூச்சி மேலாண்



உ

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-3  | இதழ்-3  | ஆகஸ்ட் 2022  | ஆடி-ஆவணி 7

இப்பூசசித் தாக்குதலால் 70-80 சதவிகித 
அளவிற்கு கிழங்கு விவளசசலில் நஷடம் 
ஏற்படுவதா்க அறிவியல் ஆய்வு்கள் 
சதரிவிக்கின்்றன.
சேத அறிகுறிகள்  : 

மாவுப்பூசசியால் தாக்்கப்படட பயிரின் 
பா்கங்்கள் அவனத்தும் மாவு மாவா்கக் 
்காணப்படும். இநதப் பூசசியின் உடலில் இருநது 
ததன் தபான்்ற திரவம் சுரப்பதால் அதனுவடய  
தாக்்கம் இருக்குமிடத்தில் எறும்பு்களின்  
நடமாடடம் இருக்கும். தமலும் இத்திரவம் 
சுரப்பதினால் பூஞ்வசத்சதாற்று ஏற்படடு, இவல
முழுவதும் ்கரி தபான்்ற படலம் சூழ்நது, 
ஒளிசதசர்க்வ்க பாதிக்்கப்படடு கிழங்கின்  
விவளசசல் குவ்றயும்.

தாவரத்தில் மாவுப்பூசசி்கள் திடடுத்திடடா்கப் 
படர்நது சாற்வ்ற உறிஞ்சும் சபாழுது அவற்றின் 
எசசிலுடன் ்கலநது நசசுப்சபாருட்கவளயும் 
சசடியில் உடசசலுத்துகின்்றன. இதன் விவளவா்க
பாதிக்்கப்படட சசடியின் நுனிப்பகுதியில் இளம் 
இவல்கள் சநருக்்கமா்கக் குவிநது, நுனிக்குருத்து 
உருமாறி, வளர்சசி குன்றி  ்காணப்படுகின்்றன. 
தமலும் தாக்குதல் தீவிரமவடயும் சபாழுது 
இவல்கள் மஞ்சள் நி்றமவடநது, சிவதவவடநது,  
உதிரத்  சதாடங்குகின்்றன.
வாழ்்கறகச் சுழற்சி :

மரவள்ளி மாவுப்பூசசியானது அதன் 
வாழ்க்வ்கச சுழற்சியின் தபாது பின்வரும் 
வளர்சசிப் பருவங்்கவளக்  ச்காணடுள்ளது. 
அவவயாவன, முடவடப்பருவம், மூன்று இளம் 
நிவல்கள் மற்றும், சபண பூசசி்கவள மடடும்  
ச்காணட ஒரு முதிர் பருவம் ஆகும். 
இப்பூசசியானது ்கன்னி இனப்சபருக்்க முவ்றவயக்  
்கவடபிடிப்பதால் ஆண பூசசி்களின் ததவவயின்றி 
சபண பூசசி்கள் மடடுதம இனப்சபருக்்கம் 
சசய்யும் தி்றன் ச்காணடுள்ளன. சபண பூசசியானது 

அணடப்வபயில் 500 முடவட்கள் வவர இடும். 
முடவடயில் இருநது சவளிவரும் முதல் இளம் 
நிவலயானது இவலப்பரப்பில் தவ்கமா்க ஊர்நது 
சசல்வதால் மற்்ற சசடி்களுக்கும் மாவுப்பூசசி 
எளிதில் பரவக் ்காரணியா்க அவமகி்றது. 
மரவள்ளி மாவுப்பூசசியின் இளம்  நிவல்கள் 
இளம் சிவப்பு நி்றத்திலும், முதிர் பருவம்  
சவணணி்ற சமழுகுப்படலத்துடனும் இருக்கும். 
மரவள்ளி மாவுப்பூசசியின் முழு வாழ்க்வ்கச
சுழற்சியும் சராசரியா்க சுமார் 21 நாட்களில் 
முடிவவடநது விடுகி்றது.
மரவள்ளிப் பயிரில் ஒருங்கிறைநத 
மாவுப்பூச்சி சமலாணறம :

நடவு சசய்யும் தபாது, மாவுப்பூசசியால் 
பாதிக்்கப்படட  சசடி்களிலிருநது எடுக்்கப்படட
்கரவண்கவளப் பயன்படுத்தக் கூடாது.  

்கரவண்கவள தநர்த்தி சசய்ய
குதளார்வபரிபாஸ் 20 இ. சி மருநவத 1லிடடர் 
தணணீருக்கு 2 மி.லி என்்ற அளவில் ்கலநது, 
அதில் 15 நிமிடங்்கள் ஊ்ற வவத்து, பின் சிறிது 
தநரம் நிழலில் உலர்த்தி நடவு சசய்ய தவணடும். 

மரவள்ளி மாவுப்பூசசிக்கு ்கவளசசசடி்கள் 
மாற்றுப் பயிரா்க இருப்பதனால், மரவள்ளித் 
ததாடடங்்கள் மற்றும் அதவனச சுற்றியுள்ள
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பகுதி்களில் ்கவளசசசடி்கள் இல்லாமல் பார்த்துக் 
ச்காள்ள தவணடும். 

கிழங்கு அறுவவடக்குப் பின் மாவுப்பூசசியால் 
பாதிக்்கப்படட சசடி்கவள அப்பு்றப்படுத்தி 
எரிக்்கவும்.  

மாவுப்பூசசியின் ஆரம்பநிவலத் தாக்்கத்தின் 
தபாது ஒரு ஏக்்கருக்கு மீன் எணசணய் 400மி.
லி (அ) அசாடிராக்டின் 0.15%இ.சி.1000மி.லி. 
என்்ற அளவில் ஒடடுத் திரவத்ததாடு (எ.்கா. : 
தசாப்புக் ்கவரசல்) ்கலநது சதளிக்்க தவணடும். 

பாதிப்பு அதி்கம் இருப்பின் பின்வரும் 
பூசசிக்ச்கால்லி மருநது்கவளச சுழற்சி முவ்றயில் 
ததவவயான தநரத்தில் சதளிக்்க தவணடும்: 

ஃப்தளானி்கமிட 50 டபள்யு.ஜி ஏக்்கருக்கு  60 
கிராம், தயசமசதாக்சாம் 25 டபள்யு.ஜி @ 100 
கிராம்/ ஏக்்கர் ஸ்வபதராசடடராதமட 150 ஓ.டி 
@ 250 கிராம்/ ஏக்்கர் ஆகியவற்வ்ற சசடி்களின் 
மீது முழுவமயா்க சதளிப்பதன் மூலம் 
மாவுப்பூசசி்கவள தி்றம்பட ்கடடுப்படுத்த முடியும்.
கறலச்்ோற்கள் :
S மாவுப்பூசசி - Mealybug
S ததன் தபான்்ற திரவம்  - Honeydew 
S ்கன்னி இனப்சபருக்்கமுவ்ற - 

Parthenogenesis
S அணடப்வப - Ovisac
S ்கரவண – Sett

கட்டுறரயாளரகள்
ச�ௌந்தர்யா.ர மற்றும் ரயா.முத்து 
முனைவர பட்டபபடிபபு மயாணவர்கள், 
பூச்சியி்ல் துனை, 
்தமிழ்யாடு வவளயாணனம பல்்கனைக்கழ்கம், 
வ்கயா்ம்புத்தூர - 641 003
மினைஞ�ல்: rsountharyaento@gmail.com
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நமது நாடடின் சபருகிவரும் மக்்கள் 
சதாவ்கக்கு ஏற்ப உணவு உற்பத்திவய அதி்கரிக்்க 
தவணடிய சூழலில் நம் விவசாயம் இருக்கி்றது. 
நாளுக்கு நாள் உயர்நது வரும் இடுசபாருட்களின் 
விவல விவசாயி்கவள ்கவவல ச்காள்ள
வவக்கி்றது. இநத சூழலில் நாம் பயன்படுத்தும் 
இடுசபாருட்கவள சரியான அளவில் பயிர் 
உற்பத்திக்குத் ததவவயான அளவில் 
பயன்படுத்துகித்றாமா என்்றால் த்கள்விக்குறி 
தான். ்காரணம் எவவளவு சத்துக்்கள் பயிவர
விவளவிக்்க ததவவ, எவவளவு நீர் குறிப்பிடட
பயிருக்குத் ததவவ என்பவத அறியாமதலதய
அளவுக்கு அதி்கமா்க பயன்படுத்துகித்றாம். 
இதனால் ததவவயற்்ற சசலவு்கள் 

அதி்கரிப்பததாடு, ம்கசூல் குவ்றகி்றது மற்றும் நீர் 
தபான்்ற இயற்வ்க வளம் வீணாகி்றது. இநதக் 
்கடடுவரயில் முக்கிய இடுசபாருட்கவள எவவாறு 
சரியா்க பயன்படுத்தி அதன் உற்பத்தித் தி்றவன
அதி்கரிக்கும் வழிமுவ்ற்கள் குறித்தும் கீதழ
்காணதபாம்.
விறதகள்:

தரமான விவத்கள் பயிர் சாகுபடியில் 
அதி்கமான ம்கசூல் சபறுவதற்கு முதல் 
அடிப்பவடக் ்காரணியா்க இருக்கி்றது. அதனால் 
தரமான விவதவயத் ததர்வு சசய்வது மி்கவும் 
அவசியம். அடுத்தபடியா்க விவத தநர்த்தி 
சசய்தல்,  உயிர் உரங்்கள் மற்றும் உயிர் 
்கடடுப்பாடடு ்காரணி்கதளாடு விவத தநர்த்தி 

மவளாணரமயில் 
இடுபபாருட்களின் உறபத்தித் 
திறரை அதி்கரிக்கும் வழி்கள்!

நுட்பம்
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சசய்யும் தபாது விவத்கள் நன்்றா்க முவளத்து 
வருவதற்கும், பல்தவறு சத்துக்்கவள விவத்கள் 
மணணில் இருநது எடுத்துக் ச்காள்வதற்கும் 
இவவ உதவிபுரிவததாடு, தநாய் மற்றும் பூசசிக் 
்காரணி்கவளத் தவிர்த்து ஆரம்ப ்காலத்தில் 
நன்்றா்க சசடி்கள் வளரவும் உதவுகி்றது. 
அடுத்தபடியா்க சரியான முவ்றயில் விவத்கவள
இடுவதும் விவளசசவல அதி்கரிக்்கவும் விவதயின் 
பயன்பாடடுத் தி்றவனயும் அதி்கரிக்கி்றது. 
எடுத்துக்்காடடா்க குறிப்பிடட இவடசவளியில் 2 
சசடி்கள் இருநதால் நல்ல ம்கசூல் கிவடக்கும் 
என்கி்ற சூழலில் அதத இவடசவளியில் நான்கு 

சசடி்கள் இருநதால் என்ன நடக்கும்? சசடி்கள் 
ஒன்த்றாடு ஒன்று நீர், சத்துக்்கள் தபான்்ற 
அத்தியாவசிய ்காரணி்களுக்்கா்க தபாடடி 
தபாடடு வளர்சசிக் குன்றி இருப்பததாடு ம்கசூலும் 
குவ்றயும். எனதவ சரியான அளவில் விவத்கவள
இடுவது ம்கசூவல அதி்கரிப்பததாடு மடடுமின்றி 
விவத்களின் பயன்பாடடுத் தி்றவனயும் 
அதி்கரிக்கும், விவசாயி்களுக்கு சசலவும் 
குவ்றயும்.
இயற்றக உரங்கள்:

இயற்வ்க உரங்்கள் என இங்த்க
குறிப்பிடப்படுவது பணவண எரு, த்காழி எரு, 

ஆடு எரு, மாடடு எரு, 
மணபுழு உரம், மடகு 
உ ர ம் 
முதலியனவ ாகும் . 
இவற்வ்ற அப்படிதய
தசமித்து வவத்து 
வ ய ல் ்க ளி ல் 
இடுவவதக் ்காடடிலும் 
சில உத்தி்கவளக் 
வ்கயாள்வதன் மூலம் 
இயற்வ்க உரங்்களின் 
பயன்பாடடுத் தி்றவன
அதி்கரிக்்க முடியும். 
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முதலாவதா்க அதசாபாஸ், சபாடடாஷபாக்டீரியா, 
தவம் தபான்்ற உயிர் உரங்்கவள இயற்வ்க
உரங்்கதளாடு ்கலநது வவத்து மணணில் இடும் 
சபாழுது நன்வம தரும் நுணணியிர்்கள் 
எணணிக்வ்க சபருகும், சத்துக்்கவள எளிதா்க
கிரகிக்்க உதவும். சபதவரியா தபசியானா, 
சமடடாவரசியம் அனிதசாபிதல, தபசில்லஸ் 
சப்டிலிஸ், டிவரக்த்காசடர்மா தபான்்ற உயிரிக் 
்கடடுபாடடு ்காரணி்கவள இயற்வ்க உரங்்கதளாடு 
்கலநது வவத்து வயலில் இடும் தபாது எருவில் 
உள்ளபூசசிக் ்காரணி்கள் அழிவததாடு மடடுமின்றி 
நிலத்தில் உள்ள பூசசி மற்றும் தநாய்க் 
்காரணி்கவளயும் ்கடடுப்படுத்துகி்றது. அடுத்ததா்க
சூப்பர் பாஸ்தபட, பாவ்ற பாஸ்தபட தபான்்ற 
தபான்்ற உரங்்கவள ்கலநது வவத்து பின்பு 
நிலத்தில் இடும்சபாழுது மணிசசத்து 
ஊடடதமற்்றப்படடு பயிர்்களுக்கு எளிதா்க
கிவடப்பததாடு இயற்வ்க உரத்தில் உள்ள
சத்துக்்களின் சதவீதம் குவ்றயாமல் 
பாது்காக்்கப்படுகி்றது. தமதல குறிப்பிடடுள்ள
வழிமுவ்ற்கவள பின்பற்றும் தபாது இயற்வ்க
உரங்்களின் பயன்பாடடுத் தி்றவன அதி்கரிக்்க 
முடியும்.
நீர:

நீர் இயற்வ்க நமக்கு அளித்த
சபருங்ச்காவட்களுள் ஒன்று. அப்படிப்படட
நீரில் நன்னீரின் அளவு சமாத்த நீர் ஆதாரத்தில் 
3 சதவீதம் தான். அதனால் நீவர சிக்்கனமாய் 
பயன்படுத்தவது மி்க அவசியம் அததாடு, 
சிக்்கனமாய் சரியான முவ்றயில் பயன்படுத்தும் 

தபாது பயிர் வளர்சசியும் சி்றப்பா்க இருக்கும். 
ஒரு குறிப்பிடட பருவத்தில் அதி்கமா்க தணணீர் 
இருக்கும் தபாது நிலத்தில் எப்தபாதும் தணணீவர
பாய்சசுவதும் அடுத்த பருவத்தில் நீரின்றி 
ஏங்குவதும் என்்ற நிவலதய சபரும்பாலான 
விவசாயி்களிடத்தில் ்காண முடிகி்றது.  சசாடடு 
நீர் மற்றும் சதளிப்பு நீர் பாசனம் தபான்்ற 
முவ்ற்கவளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் நீரின் 
பயன்பாடடுத் தி்றவன அதி்கரிக்்கலாம். தற்தபாது 
சநல் பயிரிலும் கூட சசாடடு நீர் பாசனம் குறித்த
ஆய்வு்கள் பல தமற்ச்காள்ளப்படடு வருகி்றன்்றன. 
சசாடடு நீர் பாசன முவ்றயில் நீர் பாய்சசும் தபாது 
தவர்ப்பகுதியில் மடடும் நீர் பரவுகி்றது, இதனால் 
நீர் வீணாவது தடுக்்கப்படுகி்றது, ்கவள்கள் 
குவ்றகி்றது. தற்தபாது சில நிறுவனங்்கள் மணணில் 
சசன்சார்்கவளப் சபாருத்தி தானியங்கி மூலம் 
இயங்கும் சசாடடு நீர்ப் பாசன முவ்றவய
அவமத்து தருகி்றார்்கள். இதன்மூலம் இன்னும் 
சி்றப்பா்க சரியான முவ்றயில் நீங்்கள் வயலுக்கு 
சசல்லாமதலதய நீர் பாய்சச முடியும். பயிர் 
மூடாக்கு முவ்றயிவன பின்பற்றுவதன் மூலமும் 
நீரின் உற்பத்தித் தி்றவன அதி்கரிக்்கலாம். 
உரங்கள்:

பயிர் வளர்சசி மற்றும் உற்பத்தியில் 
உரங்்கள் மி்க முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்்றன. 
உரங்்கவளப் பயிர்்களின் ததவவ அறிநதும், 
மணணின் சத்து நிவலவய அவவப்தபாது ஆய்வு 
சசய்தும் உரங்்கவள அளிப்பதன் மூலம் சிறிதளவு 
பயன்பாடடுத் தி்றவன அதி்கரிக்்க முடியும். 
்கவள்கவள சரியான தநரத்தில் ்கடடுப்படுத்தி 
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கட்டுறரயாளரகள்
மு. செ்ரயாஜ், 
முனைவர பட்ட ஆய்வு மயாணவர, 
உழவி்ல் துனை, வவளயாணனமக ்கல்லூரி 
மற்றும் ஆரயாய்ச்சி நினை்ம், 

 ்தமிழ்யாடு வவளயாணனமப பல்்கனைக்கழ்கம், 
மதுனர – 625 104. 
மினைஞ�ல்: jayarajm96@gmail.com 

். அனி்தயா, 
உ்தஉ்தஉ விப வபரயாசிரின் (மண அறிவி்ல் மற்றும் 
வவளயாண வவதியி்ல்), 

 செ.எஸ்.எ. வவளயாணனம மற்றும் ச்தயாழில்நுடபக
 ்கல்லூரி, ம. சபயான்டயூர, ஆவடடி, 
 ்க்டலூர மயாவட்டம் – 606 108. 

மினைஞ�ல்: anithaagri95@gmail.com 

உரமிடும் தபாதும் உரங்்கள் முழுவமயா்க
பயிர்்கள் எடுத்துக்ச்காள்ள உதவும். மணணின் 
்காரஅமில நிவலக்த்கற்ப உரமிடுவதும் 
முக்கியமாகும். சசாடடு நீர் பாசன முவ்றவயப் 
பின்பற்றும் தபாது நீரில் ்கவரயும் வவ்கயில் 
கிவடக்கும் உரங்்கவளப் பயன்படுத்தும் தபாது 
உரத்தின் பயன்பாடடுத் தி்றன் அதி்கரிப்பததாடு 
பயிர் வளர்சசியும் சி்றப்பா்க இருக்கும். இயற்வ்க
உரங்்கவள அடியுரமா்க இடடு பின்பு மற்்ற 
உரங்்கவளப் பயன்படுத்தும் தபாதும் அதிலுள்ள
நுணணுயிர்்கள் சசயற்வ்க உரங்்கவள பயிர்்களுக்கு 

ததவவயான வடிவத்தில் மாற்றித் தரும் 
தவவலவய சசய்கின்்றன. பயிரின் முக்கிய 
வளர்சசிப் பருவங்்களில் நீரில் ்கவரயக்கூடிய 
உரங்்கவள இவலவழியா்க சதளிப்பதன் 
மூலமா்கவும் உரத்தின் பயன்பாடடுத் தி்றவன
அதி்கரிக்்க முடியும். விவசாயி்கள் தமதல
குறிப்பிடடுள்ள நுடபங்்கவளப் பின்பற்றி 
இடுசபாருட்களின் உற்பத்தித் தி்றவன அதி்கரித்து 
சசலவவக் குவ்றத்து ம்கசூவலப் சபருக்கிடுமாறு 
த்கடடுக்ச்காள்கித்றாம்.
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விவசாயத்தில் விண்ணைத் 
த�ாட்ட ோேனி�ர்கள் - 2

"மாதுரள 
மன்ைன்"

ஜிவிம்க நாயுடு

த�ா்டரத�ா்டரத�

நாம் அடிக்்கடி த்கடகும் வசனம் தான்  
நம்மில் பலருக்கும் பழகிப் தபான விஷயம் தான் 
“இநத விவசாயம் நஷடம் ்கஷடம் எல்லாம் 
என்தனாட தபா்கடடும், நீங்்கள் எல்லாம் தவ்ற 
சதாழில் பக்்கம் தபாய் ்கஷடப்படாம நிம்மதியா 
இருங்்க” என்பது. ஆனால்  ்காலம்்காலமா்க  
நம்ம சபரியவர்்கள் சசால்லும் இன்சனான்னும் 
இருக்கு “சதரிஞ்சவத விடடவனும் ச்கடடான்.... 
சதரியாதவத சதாடடவனும் ச்கடடான்” என்பது  
தன்வன முழுசா்க நம்பியவர்்கவள விவசாயமும், 
விவசாயியும் வ்கவிடுவதத இல்வல. அப்படி 
விவசாயத்வத ச்கடடியா்க பிடித்த ஜிவித்க 
நாயுடுவின் ்கவதவய இன்று பார்ப்தபாம்.
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தமிழ்நாடு, ஆநதிரா, ்கர்நாட்கா ஆகிய மும் 
மாநிலத்தின் எல்வலயில் உள்ள  வி. த்காடடா
எனப்படும் தவங்்கடகிரித்காடடா என்னும் 
கிராமத்தில் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பி்றநதார் 
நம் குரப்பா சவங்்கடராமப்பா ச்காணடப்பா
நாயுடு  சுருக்்கமா்க ஜிவித்க நாயுடு. சிறுவயதில் 
வி. த்காடடாவில் வளர்நத அவர் அங்கு  ஐநதாம் 
வகுப்பு வவர படித்தார். பின்னர் பத்தாம் வகுப்பு 
வவரஅருகில் உள்ள ஊரின் பள்ளியில் படித்தார்.  
இன்டர்மீடியட படிக்்க அருகில் உள்ள ்கர்நாட்க
தவலந்கர் சபங்்களூரு சசன்்றார். பின்னர் அவர்  
சபங்்களூருவில் உள்ள தவளாணவம ்கல்லூரியில் 
இளங்்கவல விவசாய சநவதப்படுத்தல் (Agri 
marketing) படிப்வப படித்தார். நாயுடுவின் 
உல்கம் சிறிது சிறிதா்க விரிநது ச்காணதட
இருநதது.

்கல்லூரி படிப்வப முடித்த நாயுடுவுக்கு 
சர்வததச பூசசிக்ச்கால்லி நிறுவனமான 
ஸிபா்காகியில் (இன்று சின்சஜென்டடா) விற்பவன
துவ்றயில் தவவல கிவடத்தது. வ்க நிவ்றய 

சம்பளம் ஊர் சுற்றும் தவவல அடிக்்கடி நடசத்திர 
தஹாடடலில் ்கம்சபனி கூடடம் விருநது, ்கார் 
வவத்து ச்காள்ளும் வாய்ப்பு  என பிரமாதமான 
தவவல தான் அது. இநத வாய்ப்பும் வசதி்களும் 
80்களில் ஒரு இவளஞனுக்கு கிவடத்தால் மி்க
நிம்மதியான வாழ்க்வ்கவய தரும் வாய்ப்பு  
முடவனுக்கு ததன் கிவடத்தவதப் தபால அவத
இழக்்க விரும்பாமல் ச்கடடியா்க பிடித்துக் 
ச்காள்வார்்கள்.

8 ஆணடு்களில் சர்வததச நிறுவனத்தில் 
கிவடத்த அவனத்து வாய்ப்பு்கவளயும் 
பயன்படுத்தி மனிதர்்கவள அணு்கவும் அவர்்கவள
வசப்படுத்தும் முவ்ற்கவளயும் வியாபார 
யுக்தி்கவளயும் ்கற்று உல்களாவிய அனுபவம் 
சபற்றிருநதார் நாயுடு. இவத பற்றி சசால்லும் 
தபாது எனக்கு ஒழுக்்கத்வதயும், நல்ல ்கற்கும்  
வாய்ப்வபயும், சி்றநத அனுபவத்வதயும், உல்க
அனுபவம் ச்காணட  தமலாளர்்களின்  
ஆதலாசவன்கவளயும் பயிற்சிவயயும்  தனக்கு 
அளித்தது இநத தவவல என்று இன்றும் 
நன்றியுடன் நிவனவு கூறுகி்றார் நாயுடு.

புயவல பிடித்து புடடிக்குள் அவடக்்க 
முடியுமா? வ்க  நிவ்றய சம்பளம் உல்கறிநத
நிறுவனம் சிக்்கலில்லாத வாழ்க்வ்க என்று 
எல்லாம் சரியா்க தபாய்க் ச்காணடிருநத
தநரத்தில் தன் சசாநத ்காலில் நிற்்க முடிவு சசய்து  
தவவலவய உதறித் தள்ளி சவளியில் வநதார்.  
ஆளப் பி்றநதவர்்கவள  அரணமவனதவவலயில் 
அடக்கிவிட முடியாது என்பார்்கள்  அது தபால 
நம்ம நாயுடுவுக்கு சசாநதக் ்காலில் தன் சசாநத
இடத்தில் நிற்்கதவ ஆவச, லடசியம் ்கனவு 
எல்லாம். சபற்்ற அனுபவம் அவனத்தும் 
விவசாயம், விவசாயி்கள் மற்றும் வியாபாரி்கள்  
சார்நதத இருநதது அவத தபாலதவ விவசாயம் 
சார்நத சதாழிலில் ஈடுபட முடிவு சசய்து 
பூசசிக்ச்கால்லி நிறுவனத்வத சதாடங்கினார் 
நாயுடு. என்ன தான் சசான்னாலும் அவரின் 
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வாழ்வில் இது ஒரு சபரிய முடிவு தான்.

சதாடங்கிய சதாழில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு 
சசல்லவில்வல எவத தின்்றால் பித்தம் சதளியும் 
என்்ற நிவலயில் இருநத நாயுடுவின் பார்வவ
பங்குச சநவதயின் பக்்கம் திருப்பியது. ஆனால் 
அதிர்ஷட ்காற்று அவர் பக்்கம் வீசவில்வல, 
அது கூட பரவாயில்வல அடிக்கி்ற ்காத்துல 
அம்மிதய ப்றக்கும் என்பது தபால 90்களின் 
சதாடக்்கத்தில் நடநத ஹர்ஷத் தமத்தாவின் 
பங்குச சநவத தமாசடியின் பாதிப்பால் பலரும் 
இருப்பவத எல்லாம் இழநதனர். நாயுடுவின் 
முதலீடு்களும் மிகுநத பாதிப்புக்கு உள்ளானது. 
்காற்று சரியா்க வீசாவிடடாலும் விவசாய 
உள்ளீடடு சபாருட்களின் சதாழிலில் இருநத
நாயுடுவவ இநத பாதிப்பு சமதுவா்க விவசாய 
விவளசபாருட்கள் பக்்கம் திருப்பி ்காலம் சரியா்க
தான் ்காய் ந்கர்த்தியது.

ஊடடி, ச்காவடக்்கானல் தபான்்ற 
மவலப்பிரததசங்்களில் விவளயும் அயல்நாடடு 
்காய்்கறி்கவள வஹதராபாத்தில் உள்ள சில்லவ்ற
விற்பவன ்கவட்கள் மற்றும்  சூப்பர் 

மார்ச்கட்களுக்கு விற்பவன சசய்யும் சதாழிலில் 
ஈடுபட முடிவு சசய்து அதற்்கான பணி்கவள
சதாடங்கினார். இது ஒரு மி்கப்சபரிய 
சாம்ராஜயத்தின் அடித்தளம் என்பது அன்று 
நாயுடுவவ பார்த்த யாரும் அறிநதிருக்்க 
வாய்ப்பில்வல. அவர் தமல் அடித்த ஆடி ்காற்று  
சமல்ல அதிர்ஷட ்காற்்றா்க மாறி அவர் பக்்கம் 
வீச துவங்கியது. சட சட  சவன்று சதாழில் சஜெட
தவ்கத்தில் வளர துவங்கியது. வட த்காட பூட
்கார் அவனத்தும் தநத சர்வததச நிறுவன 
தவவலதய நாயுடுவவ அசத்தி விடவில்வல. 
இநத ஆரம்ப வளர்சசியா அசத்தும்? சமல்ல
அவரின் பார்வவ ஏற்றுமதிவய தநாக்கியும் 
திரும்பியது வஹத்ராபாத்தில் விவளயும் 
திராடவச்கவள ஏற்றுமதி சசய்யும் முயற்சியில் 
இ்றங்கினார் நாயுடு.

ஏற்றுமதி வணி்கமும் நாயுடுவுக்கு 
ஏற்்றத்வததய ச்காடுத்தது வியாபாரம் சூடு 
பிடிக்்கத் சதாடங்கியது ஏற்றுமதிக்்கா்க
திராடவச்கவள  பதப்படுத்தி அனுப்ப தவணடும். 
அவத ஆரம்ப ்காலம் முதல் சி்றப்பா்க சசய்தார் 
நாயுடு அதனால் வாய்ப்பு்கள் குவிய துவங்கின. 
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ஒரு சபரிய இடத்தில் அவனத்வதயும் சசய்ய
பல இடங்்களுக்கு பார்த்தார் ்கவடசியில் ஐடிசி 
அக்தரா நிறுவனம் பயன்படுத்திய  ஒரு 
சதாழிற்சாவலயில் பதப்படுத்துவது, ஏற்றுமதி 
மற்றும் தபக்த்கஜிங் ஆகியவற்றிற்கு முடிவு 
சசய்து அநத இடத்வத வாங்கினார். இவரின் 
இநத முடிதவ இநத விருக்ஷத்தின் வளர்சசி 
ர்கசியம்.

இவற்றின் ஏற்றுமதிக்கு  பதப்படுத்தும் மற்றும் 
தபக்த்கஜிங் சசய்யும் கூடத்வத அதன் சர்வததச 
தரத்வதயும் பார்த்த வாடிக்வ்கயாளர்்கள் அசநது 
விடடனர். இவர்்களின் சர்வததச தரம், நாணயம், 
வியாபார யுக்தி ஆகியவற்றின் அடித்தளத்ததாடு  
அடுத்தடுத்து சவற்றி்கவள குவிக்்க துவங்கியது 
சாம் அக்ரி என்்ற இவரின் நிறுவனம். வாங்கி 
மடடுதம ஏற்றுமதி சசய்து வநத நாயுடு 
பின்தனாக்கிய ஒருங்கிவணப்பில் (backward 
integration) தன் ்கவனத்வத திருப்பினார். 
இவர்்கதள நிலங்்கவளயும் வாங்கி அதில் 
சாகுபடியும் சசய்யத் துவங்கினர். இதவனப் பற்றி 
நாயுடு கூறும் தபாது எங்்கள் விவசாயி்களின் 
பிரசசவன்கவள அறிய இது மி்கவும் 
உதவியதா்கவும் கூறுகி்றார்.

அடிப்பவடயில் நாயுடு தன் வளர்சசியின் 
அடித்தளம் தன்னிடம் வாங்கும் 
வாடிக்வ்கயாளரும்,  விவளசபாருட்கவள
விற்கும் விவசாயியும் தான் என்பதில் மி்க
சதளிவா்க இருநதார். இருவரின் பிரசசவன்கவள

சரி சசய்தால் மடடுதம வளர்சசி என்பதில் 
உறுதியா்க இருநததன் சவளிப்பாதட  சர்வததச 
தர பதப்படுத்தும் கூடமும், திராடவச ததாடட
நிலங்்கவள வாங்கி  விவசாயம் சசய்ததும். 
வியாபாரி்களிடம் மதிப்பும் விவசாயி்களிடம் 
நம்பிக்வ்கயும் கூடியது எடுத்த அவனத்து 
முயற்சியும் சரியா்க அவமநதது.

இநதியாவில் ம்காராஷடிரா மாநில திராடவச
உற்பத்தியில் ச்காடி ்கடடி ப்றநதது அதற்கு அங்கு 
நிலவும் குளிர் வானிவலயும் வ்கச்காடுத்தது, 
ஆனாலும் பின்னால் வரும் வஹத்ராபாத் 
தடபசவப்ப சூழ்நிவலயும் இங்கு விவளயும் 
திராடவசக்கு வியாபாரத்தில் தனி இடத்வத
சபற்றுத் தநதது. எல்லாம் சி்றப்பா்க அவமநதது 
வளர்சசிவய ச்காடுத்தது நாயுடுவும் திராடவச
ஏற்றுமதியில் நாடறிநத நபரானார்.

புவி சவப்பமயமாதல் பருவமவழயில் 
மாற்்றம் தபான்்றவவ ஏற்படுத்திய பாதிப்பு்கள் 
வஹத்ராபாத் திராடவச  சாகுபடியில் பாதிப்பு்கள் 
வர சதாடங்கின. இதன் பாதிப்பு நஷடத்தில் 
ச்காணடு வநதுவிடடது. அடுத்து என்ன
சசய்யலாம் என்று தயாசித்த நாயுடு ஆநதிர 
சீததாசன நிவலக்கு ஏற்ப விவளயும் மாதுவளயின் 
பக்்கம் பார்வவவயத் திருப்பினார். இவவ்களுக்கு 
அவரின் ஐதராப்பிய வாடிக்வ்கயாளர்்களிடம் 
நல்ல வாய்ப்பு இருப்பவதயும் உணர்நதார். 
இநதியாவில் இருநது முதன் முதலில் மாதுவளவய
சாம் அக்ரி தான் ஏற்றுமதி சசய்தது.இதற்கு 
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கிவடத்த வரதவற்வப பார்த்த மற்்ற திராடவச
ஏற்றுமதியாளர்்களும் மாதுவளயின் பக்்கம் 
தங்்கள் ்கவனத்வத திருப்பினார். இது அடுத்த
சிக்்கவல ஏற்படுத்தியது. ஐதராப்பிய நாடு்களில் 
ததவவக்கும் அதி்கமா்க  மாதுவள்களின் இநத
திடீர் வரவால்  நஷடத்தில் சிக்கும் நிவலக்கு 
இநதிய ஏற்றுமதியாளர்்கள் அவனவரும் 
தள்ளப்படடனர்.

சுனாமியில் சுவிம்மிங் சசய்யும் அளவுக்கு 
தயாரா்க இருநதார் நாயுடு. இநத பிரசசவனயில் 
இருநது சவளிதய்ற அவர் பல வழி்கவள ஆய்வு 
சசய்தார். மாதுவளவய ஐதராப்பிய நாடடு சூப்பர் 
மார்ச்கட்களுக்கு இஸ்தரல் தான் சபரும்பாலும் 
விற்பவன சசய்து வநதது. ஆனால் அவர்்களால் 
எல்லா மாதங்்களிலும் சப்வள சசய்ய முடிய 
வில்வல. ஆனாலும் அவர்்களுக்கு ஐதராப்பிய 
வாடிக்வ்கயாளர்்கள் மத்தியில் சி்றப்பான 
மரியாவதயும் சதாழில் வாய்ப்பு்களும் ச்காடடிக் 
கிடநதது. இநத வாய்ப்வப அவர்்கவள வவத்து 
பயன்படுத்த எணணினார் நாயுடு. தன்  
எணணத்வத வணணமாக்்க இஸ்தரல் தநாக்கி 
பயணம் சசய்தார். அங்கு அவருக்கு ஒருவரின் 
அறிமு்கமும் வியாபார வாய்ப்பும் கிவடத்தது. 
அதவன சரிவர சசய்து அநத நபவரதய தன்  
பங்குதாரர் ஆக்கினார் நாயுடு.

ஆரம்பத்தில் சாம் அக்ரி இஸ்தரலால் சப்வள
சசய்ய முடியாத மாதங்்களில் மடடுதம வ்க

ச்காடுக்்க துவங்கியது. ஆனால் வியாபாரத்தின் 
வளர்சசி இங்த்க இநதியாவில் தவவல சசய்ய
பணியில் அமர்த்தியவர்்களுக்கு வருடம் 
முழுவதும் தவவல ச்காடுத்தால் மடடுதம
ஆட்கவள தக்்க வவக்்க முடியும் என்்ற சிக்்கல் 
வநதது. இதவன நாயுடு அவரின் இஸ்தரலிய 
பங்குதாரர்்களிடம் விளக்கி வருடம் முழுவதும் 
ஏற்றுமதி சசய்யும் வாய்ப்வப ஏற்படுத்திக் 
ச்காணடார்.

உல்கம் விரிநது ச்காணதட இருநதது 
நாயுடுவுக்கு, மாதுவளயின் வாடிக்வ்கயாளர்்கவள
விரிவு சசய்ய என்ன சசய்ய தவணடும் என 
தயாசித்தார். மாதுவளவய மற்்ற பழங்்கவளப் 
தபால ததாவல உரித்து  எளிதா்க சாப்பிடடு விட 
முடியாது. இதவன தபாக்்க இஸ்தரல் நாடடில் 
இயநதிரங்்கவளச்காணடு மாதுவள முத்துக்்கவளப் 
பிரித்து எளிதில் சாப்பிடும் வவ்கயில் ஐதராப்பிய 
வாடிக்வ்கயாளர்்களுக்கு ஏற்றுமதி சசய்வவத
பார்த்த நாயுடு அவதப் தபாலதவ இங்த்கயும் 
சசய்து  ஏற்றுமதி சசய்யத் துவங்கினார். 

இது சாம் அக்ரிக்கு நல்ல வியாபாரத்வதயும் 
லாபத்வதயும் வளர்சசிவயயும் ச்காடுத்தது.

சர்வததச சநவதயில் நிற்கும் தபாது ஆணடு 
முழுவதும் கிவடக்கும் சபாருட்களுக்கு மடடுதம
வாய்ப்பு்கள் குவியும். ஆநதிராவவ பிரிக்்க நடநத
தபாராடடம் சிறு்கசசிறு்க சி்றப்பா்க்கடடி எழுப்பிய 
மாதுவள சாம்ராஜஜியத்வத அவசத்துப் பார்த்தது. 
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கட்டுறரயாளர
இந்த ச்தயா்டரின ்கடடுனர்யாளர விகரம்  ்தஞன�ன்

பூரவீ்கமயா்க ச்கயாண்ட ்தமிழர, ஹயாங்கயாஙகில் ச்தயாழில் 
முனைவவயாரயா்கவும், ஒரு �ரவவ்த� வமையாணனம
ஆவையா�னை நிறுவைத்தில் வமையாணனம
ஆவையா�்கரயா்கவும் ச�்ல்படடு வருகிையார. இவர �ரவவ்த�
�நன்தபபடுத்்தல் த்்தல் த் வமையாணனம துனையில் முது்கனை 
பட்டம் சபற்ைவர. ்க்டந்த 5 ஆணடு்களயா்க ஏரத்ச்தயாழில் 
எனை விவ�யா்க குழுவினை ்தன ்ணபர்களு்டன
ச்தயா்டஙகிையார. ஏரத்ச்தயாழில் குழு ்தஞன� மயாவட்ட விவ�யாயி்களுககு 
உ்தஉ்தஉ வும் வன்கயில்  பைவவறு பணி்கனளச் ச�ய்து வருகிைது. 
மினைஞ�ல்: vikramhkgbackup@gmail.com 

இநதப் பிரசசவனவய  எதிர்ச்காள்ள இன்வ்றய 
ஆநதிராவில் சபங்்களூருக்கு அருகில் இருக்கும் 
இடத்தில் அடுத்த வமயத்வத ஏற்படுத்தியது சாம் 
அக்ரி நல்ல தவவலயா்க  இநத பிரசசவன
சராம்ப நாள் நீடிக்்கவில்வல. இநத விரிவு 
வியாபார வளர்சசிக்கு உதவும் வவ்கயில் 
அவமநதது. ஆனாலும் இதுவும் தபாதவில்வல
விவளநிலங்்களுக்கு அருகில் இருப்பதத
ஏற்றுமதிக்கு உ்கநதது என்பவத மனதில் வவத்து 
ம்காராஷடிரா மாநில விவசாயி்களிடம் இருநது 
ச்காள்முதல் சசய்து ஏற்றுமதி சசய்ய சாம் அக்ரி 
அங்கும் ஒரு  வமயத்வதயும் சதாடங்கி சி்றப்பா்க
சசயல்படடு வருகி்றது.

சாம் அக்ரியின் இநத அசுர வளர்சசியானது 
மற்்ற மாதுவள ஏற்றுமதியாளர்்களுக்கு 
உத்தவ்கத்வத ச்காடுத்துள்ளது பலரும்   
சி்றப்பா்கவும் சசயல்படடு வருகின்்றனர். 
ஆனாலும் இன்றும்  மாதுவள மன்னரா்க ஜிவித்க
நாயுடுதவ இருநது வருகி்றார். இவர் தவளாணவமத் 
துவ்றயில் ்கனவுடன் உவழக்கும் பல 
இவளஞர்்களின் தரால் மாடலா்கவும் இருநது 
வருகி்றார்.

சாம் அக்ரியின்  பார்வவ  அவக்்காதடா
பக்்கமும் திரும்பியி ருக்கி்றது அதவன தநாக்கி 
அவரும் அவரின் குழுவும் இன்று வவர சி்றப்பா்க
முன்தனறிக் ச்காணடிருக்கி்றது. இவவளவு 
சாதவன்கவள சசய்த அவரிடம் உங்்கள் அடுத்த
இலக்கு என்ன என்று த்கடடால் அப்படி எதுவும் 

இல்வல என் விவசாயி்கள் வாடிக்வ்க யாளர்்கள் 
மற்றும்  சாம் அக்ரியின் தன் குழுவுக்கும் 
தவணடியவத சி்றப்பா்க சசய்ய உவழப்வப
தருவது மடடுதம தன் பணி என்று சுருக்்கமா்க
ஒரு சாதுவவ தபால முடித்துக் ச்காணடார்.

அசுர சாதவன புரிநத இவவர அரசும் 
தவளாணவம சமூ்கமும் அவவளவு எளிதில் 
அடக்்கமா்க அதி்கம் தபசாமல்  ்கடக்்க 
விடுவதில்வல அவரின் அறிவவயும் 
அனுபவத்வதயும் தவளாணவம ்கல்லூரி்களும், 
ஏற்றுமதி தமம்பாடடு குழுக்்களும் , மத்திய 
மாநில அரசின் குழுக்்களும் இவரின் உவரவயயும் 
சாதவனவயயும் சதாடர்நது பாராடட
தவறுவதில்வல. அணவமயில் இவரின் 
சாதவன்கவள அங்கீ்கரிக்கும் வவ்கயில் 
வஹத்ராபாத் தசம்பர் ஆப் ்காமர்ஸ் இவருக்கு  
வாழ்நாள் சாதவனயாளர் விருது வழங்கி 
ச்களரவித்திருக்கி்றது.

- சதாடரும்...
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அசமரிக்்கா, ஆஸ்திதரலியா, ஐதராப்பிய 
நாடு்கள், பிரான்ஸ், இத்தாலி, இநதியா தபான்்ற 
நாடு்களில் இநதநாய் அதி்களவில் ்காணப்படுகி்றது. 
தமிழ்நாடடில் திராடவசப் பயிரிடப்படும் ததனி, 
மதுவர, த்காயம்புத்தூர் தபான்்ற மாவடடங்்களில் 
இநதநாய் அதி்களவு தசதத்வத ஏற்படுத்துகி்றது. 
ச�ாய்ககாரணி

இநதநாய் எல்சிதனா ஆம்பலினா என்னும் 
பூசணத்தால் ததாற்றுவிக்்கப் படுகி்றது. இதன் 
பூசண இவழ்கள் சமல்லியதா்கவும், அதந்கக் 
கிவள்கவளக் ச்காணடும், குறுக்குச
சுவர்்களுடனும், ஊணவழங்கியின் திசுவவ்ற்களின் 
இவடதயயும், திசுவவ்ற்களின் ஊதடயும் 
்காணப்படும். 

ச�ாயின் அறிகுறிகள்
நிலத்திற்கு தமல் ்காணப்படும் எல்லாப் 

பா்கங்்களும் இநதநாயால் தாக்்கபடுகின்்றன. 
இவல, தணடு, ச்காடி்கள், ்காய்்கள், பழங்்கள் 
எல்லாவற்றிலும் தநாயின் அறிகுறி்கள் சதன்படும். 
இவல்களில் சிறிய, வடட வடிவ சாம்பல் ்கலநத
்கருப்பு நி்றப் புள்ளி்கள் ததான்றும். புள்ளி்கவளச
சுற்றி மஞ்சள் நி்ற வவளயம் ்காணப்படும். 
அதி்களவு புள்ளி்கள் ஒதர இவலயில் ்காணப்படும் 
தபாது அவவ விரிவவடயாமல் ஓரளவு 
சிறியதா்கத் தனித்தனியா்க பரவலா்கத் சதன்படும். 
ஒதர இவலயில் ஒரு சில புள்ளி்கள் மாத்திரம் 
ததான்றினால் அவவ விரிவவடநது, சபரிய 
புள்ளி்களா்க மாறும். இப்புள்ளி்கள் நடுப்பகுதி 

திராடரசையில் 
பறரவக்்கண மநாயும் அதன் 
மமலாணரம முரற்களும்

ம�ம�ம ாய் மேலாண்ாய் மேலாண்ா ேய் மேலாண்ேய் மேலாண்
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சாம்பல் நி்றமா்கவும், விளிம்பு ்கரும்பழுப்பு 
நி்றமா்கவும் மாறும். நாளவடவில் இநத
நடுப்புள்ளி்கள் குழிவவடநது ்கரிநது, உதிர்நது 
விடுவதால், இவல்களில் துவள்கள் ்காணப்படும். 
இவல்கவள விட இளம் ச்காடி்கள் அதி்கமா்கப் 
பாதிக்்கப்படும். ்காம்பு்கவளச சுற்றிலும் தநாய்த் 
தாக்கும் தபாது, பூங்ச்காத்து முழுவதும் ்கரிநது 
விடும். பழக்ச்காத்துக் 
்காம்பு்கவள தநாய்த் 
த ா க் கு ம் த ப ா து , 
பழங்்கள் உதிர்நது 
விடும். பழங்்களின் 
தமலும், வடட வடிவ 
உடகுழிநத புள்ளி்கள் 
த த ா ன் று ம் . 
இ ப் பு ள் ளி ்க ளி ன் 
நடுப்பகுதி இளம் 
பழுப்பு நி்றமா்கவும், 
விளிம்பு ்கரும் 
பழுப்பு நி்றமா்கவும் 
ச த ன் ப டு ம் . 
தாக்்கப்படட்காய்்கள், 
சிறுத்து, ்கருவம

நி்றமா்க, மாறி பின்னர் உதிர்நது விடும். 
தாக்்கப்படட பழங்்கள் சவடித்தும் உருமாறியும் 
சதன்படும்.
ச�ாயப் பரவும் விதமும் பரவுவதற்கு ஏற்ை 
காலநிறலகளும்

இநதநாய் இளம் இவல்கவள அதி்கம் 
தாக்்கக் கூடியது. முதிர்நத இவல்களுக்கு ஓரளவு 
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தநாய் எதிர்ப்புத் தி்றன் 
்க ா ண ப் ப டு கி ்ற து . 
மிதமான சவப்பமும் 
அதி்க ஈரப்பதமும் 
உள்ள ்காலநிவல
இநதநாய் அதி்களவில் 
ததான்றி பரவ ஏற்்றது. 
அதி்க சவப்பநிவல
உள்ளக் ்காலங்்களில் 
இநதநாய் அதி்கம் 
்காணப்படுவதில்வல. தாழ்வான, நீர் ததங்கி 
நிற்்கக் கூடிய ததாடடங்்களில் தநாயின் தீவிரம் 
அதி்கமா்கக் ்காணப்படும். இநதநாய்ப் 
சபரும்பாலும் ்காற்றினாலும், மவழசசாரலினாலும் 
பரவக் கூடியது. 
ச�ாய்ககட்டுப்பாடு உழவியல் முறைகள்  :

 தநாயினால் தாக்்கப்படட ச்காடி்கள், 
தணடு்கள், பழங்்கள் தபான்்றவற்வ்ற
அப்பு்றப்படுத்தி அழித்துவிட தவணடும். 
ததாடடங்்களில் நல்ல வடி்கால் வசதி அவமத்து 
நீர் ததங்கி இல்லாமல் பராமரிக்்க தவணடும். 
 

விறத சிகிச்றே:
நடுவதற்கு முன்னர் 

சவடடுத் துணடு்கவள
25 சதவீத இரும்பு 
சல்தபட ்கவரசலில் 
நன்கு நவனத்து நட 
தவணடும்.
மருநது சிகிச்றே:

தநாய் தாக்கியச
சசடி்கவள சவடடி, 

அ்கற்றிய பின்னர் சவடடுக் ்காயங்்களின் தமல் 
இரும்பு சல்தபட 2 கிதலா, அடர் ்கநத்க அமிலம் 
– 250 மி. லி ,  தணணீர் 4 லிடடர் 
ஆகியவற்வ்றக் ்கலநத ்கலவவயினால் பூசி விட 
தவணடும்.   

தபார்தடா ்கலவவ – 1 சதவீதம்  அல்லது 
தாமிர ஆக்ஸிக்குதளாவரட பூசணக்ச்கால்லி 
மருநவத ஒரு லிடடருக்கு     2.5 கிராம் என்்ற 
விகிதத்தில் தவழப்பகுதி நன்கு நவனயுமாறு 
சதளிக்்க தவணடும்.

கட்டுறரயாளரகள்
கு.விகவைஷ், முனைவர பட்டப படிபபு  மயாணவர
- ்தயாவர வ்யாயி்ல் துனை,
அணணயாமனைப பல்்கனைக்கழ்கம்,
அணணயாமனை ்்கர – 608002

 ச்தயா்டரபு எண: 8248833079
மினைஞ�ல் – lakshmikumar5472@gmail.com

இரயா. அருணகுமயார,
முனைவர பட்டப படிபபு  மயாணவர
– வவளயாண விரிவயாக்கத் துனை,

 ்தமிழ்யாடு வவளயாண பல்்கனைக்கழ்கம்–வ்கயா்ம்புத்தூர
 ச்தயா்டரபு எண: 7305281991

மினைஞ�ல் – arunkumarr698@gmail.com 

ர  
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்�ல் - வாத்து வளரப்பு முறை என்ைால் 
என்்ன?

இது ஒரு பாசன சநல் வயலில், சநல் மற்றும் 
வாத்து்கவள ஒன்்றா்க வளர்க்கும் முவ்ற ஆகும். 
வாத்து்களின் துடுப்பு இயக்்கம் தாவர வளர்சசிவயத் 
தூணடுகி்றது, அதத தநரத்தில் வாத்து உரம் 
இயற்வ்கயா்கதவ மணவண வளமாக்குகி்றது. 
ஒருங்கிவணநத சநல்-வாத்து வளர்ப்பு என்பது 
சிறு-குறு விவசாயி்களுக்கு குவ்றநத விவல
சதாழில்நுடபம் மற்றும் இயற்வ்க முவ்ற ஆகும். 
மண மற்றும் பணவண வருமானத்வத
தமம்படுத்தும். அதத தவவளயில் 
சுற்றுசசூழவலயும் நு்கர்தவார் 
ஆதராக்கியத்வதயும் பாது்காக்கும். இநத
சதாழில்நுடபம் பல சமூ்க-சபாருளாதார மற்றும் 
சுற்றுசசூழல் நன்வம்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

இம்முறையின் ச�ா்ககம்:
ஒருங்கிவணநத சநல் வாத்து வளர்ப்பு 

முவ்றயானது, சநல் சாகுபடியில் சுற்றுசசூழலுக்கு 
ஏற்்றவாறு உதவுவவதயும், பூசசிக்ச்கால்லி்களின் 
பயன்பாடவடக் குவ்றத்து, விவளசசவல
அதி்கரிப்பதன் மூலமும், விவசாயி்களுக்கு 
கூடுதல் வருமானத்வத ஈடடுவதன் மூலமும் 
இப்பகுதியில் உணவு மற்றும் சபாருளாதார 
பாது்காப்பிற்கு பங்்களிப்பவத தநாக்்கமா்கக் 
ச்காணடுள்ளது.
ஏன் இநத அறமப்றப �ாம் முயற்சி ்ேயய 
சவணடும்?

பூசசி்கள் மற்றும் ்கவள்கவளக் ்கடடுப்படுத்த
சசயற்வ்க இரசாய னங்்களின் பயன்பாடு 
அதி்கரித்துள்ள தால், நீர் ஆதாரங்்கள் 
மாசுபடுவதற்கு வழிவகுத்தது மற்றும் முக்கிய 

பநல்-வாத்து வளர்ப்பு முரற:
விவசைாயி்களுக்குப்  
புதிய வாய்ப்பு்கள்

ஒருங்கி்ணைஒருங்கி்ணைஒருங்கி ந்ணைந்ணை �ந�ந ்பண்ணையம்ண்ணையம்்பண்ணையம்்ப
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சுற்றுசசூழல் அவமப்பு்கவளயும் அழித்து விடடது 
என்பது பரவலா்க அறியப்படுகி்றது. தமலும், இது 
மணணின் ்காராமிலநிவலவய மாற்றுகி்றது. 
இதனால், மணணில் ததவவயான முக்கிய 
நுணணுயிர்்களுக்கு சுற்றுசசூழல் ஏற்்றதா்க
இல்வல.
இதன் பின்்னால் உள்ள காரைம்:

வளர்நது வரும் சூழலில் ததவவயான 
தாக்்கத்வத ஏற்படுத்த வாத்து்கள் தபாதுமானவவ. 
அவவ சநற்பயிர்்களுக்கு தீங்கு 
விவளவிப்பதில்வல. அவவ சநல் இவல்கவள
உணணாது, ஏசனனில் சநல் இவல்களில் சிராய்ப்பு 
்கனிமமாகிய சிலிக்்காவவக் ச்காணடுள்ளன, 
தமலும், வாத்து்கள் சிறியதா்க இருப்பதால், அது 
சமன்வமயான தாவரங்்களுக்கு தசதத்வத
ஏற்படுத்தாது.
இறத எப்படி ்ேயவது?

சநல் நடவு சசய்த 10-20 நாட்களுக்குப் 
பி்றகு பூக்கும் நிவல வவர வாத்து்கள் சநல் 
வயல்்களில் அறிமு்கப்படுத்தப்படுகின்்றன. 
வாத்து- சநல் ்காலம் சுமார் 6-8 வாரங்்கள் 
நீடிக்கும். சநற்பயிர்்களில் தானியங்்கள் நிரம்பத் 
சதாடங்கியவுடன், வாத்து்கள் தமதல வநது 
அவற்வ்றக் ்கவவிவிடும், எனதவ இநத நிவலக்கு 
முன் மநவதவய அ்கற்்ற தவணடும்.

�ன்றமகள்:
• சநல்லில் வாத்து்கவள வளர்ப்பதன் 

மூலம், இரசாயன உரங்்கள் அல்லது 
பூசசிக்ச்கால்லி்கள் ததவவயில்வல, அதத
தநரத்தில் 20% அதி்க பயிர் விவளசசல் 
கிவடக்கும் மற்றும் பணச சசலவு அடிப்பவடயில் 
நி்கர வருமானம் 80% அதி்கரித்துள்ளது.

• வாத்து்கள் தீவனம் ததடும் தபாது, அவவ
்கவள்கவள அ்கற்றி, ததவவயற்்ற பூசசி்கவள
உணகின்்றன. அவற்றின் ்கால் அவசவு்களால் 
மணவண சமன்வமயாக்குகின்்றன, அதன் மூலம் 
சிக்கியுள்ள ஊடடசசத்துக்்கவள சவளியிடு 
கின்்றன, தமலும் அவற்றின் எசசங்்கள் இயற்வ்க
உரத்வத அளிக்கின்்றன.

• சநல் வளர்சசியில், பூசசி, தநாய் மற்றும் 
்கவள ்கடடுப்பாடு்களில் மற்றும் சநல் பல்லுயிர் 
மற்றும் சுற்றுசசூழலில் சபரும் தாக்்கத்வத
ஏற்படுத்துக்கின்்றது.

• தமலும், வாத்து முடவட்கள் மற்றும் 
இவ்றசசி விவசாயி்களுக்கு உணவுப் சபாருட்கவள
அதி்கரிப்பது மடடுமின்றி, அவர்்களுக்கு 
சராக்்கமா்கவும் வழங்்கப்படுக்கின்்றது. இது 
வாத்து இவ்றசசிவய உடச்காள்வதன் மூலம் 
உணவு பாது்காப்வப தமம்படுத்துகி்றது.

்பழங்்காலத்திலிருநம� வாத்து்கள் 
்பயிர்களுக்கு ்க்ை்க்ை 
அ்கற்றவும், உரமி்டவும் 
்பயன்படுத்�ப்படுகின்றன

த�ல் என்பது தேதுதேதுதே வாதுவாது ்கவா்கவா  வை வை வ ரும் ைரும் ை
�ாவர�ாவர� ோவரோவர ாகும், இது ோகும், இது ே மவ்கோமவ்கோமவ்கே ்கா்கா  வை வை வ ரும் ைரும் ை
்க்ை்கை்கை ளிலிருநளிலிருநளிலிரு து ம்பாடடி்ய
எதிரத்காள்கித்காள்கித்கா ்றள்கி்றள்கி து்றது்ற
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கட்டுறரயாளர
்த. பியூையா எஸ்்தர, 
உ்தஉ்தஉ விப வபரயாசிரி்ர, உழவி்ல் துனை, 
கிருஷ்ணயா வவளயாணனம மற்றும் 

 ச்தயாழில்நுடபக ்கல்லூரி, மதுனர. 
மினைஞ�ல்: beulahagri@gmail.com 

குழந்தையின்்மை பிரச்னையால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 
அதிக உடல் எ்டயால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 

உணவு ் மைலாண்மை வழி்ய 
உடல் எ்ட கு்ைத்து 

உஙகள் குழந்தை பபறும் வாயப்்ப 
அதிகரித்துத் தைருகின்்ைாம்!
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சுற்றுச்சூழலு்ககு உகநத அறமப்பு:
         இது சுற்றுசசூழலுக்கும் பல்லுயிர் 

பாது்காப்பிற்கும் பயனளிக்கி்றது. குவ்றவான 
உவழப்பு மற்றும் பி்ற மாற்று்களுக்்கான 
வழிமுவ்ற்கவளயும் இநத அவமப்பு வழங்குகி்றது. 
ஆனால், ்கனர்க இயநதிரங்்கள் அல்லது 
மனிதர்்கள் அதி்களவில் மணணில் மிதிக்கும்தபாது 
சுருக்்கம், இவடயூறு மற்றும் மணணின் மீது 
மாறுபடட விவளவு்கவள ஏற்படுத்தும். இதுதவ
மணணின் சரியான ்காற்த்றாடடத்வதத் தடுக்கும்.
இநத அறமப்பின் பின்்னால் உள்ள ஆராயச்சி:

பிலிப்வபன்ஸில் உள்ள 1000க்கும் தமற்படட
சநல்-வாத்து பணவண்களின் அனுபவத்தின் 
அடிப்பவடயில், ஒருங்கிவணநத சநல்-வாத்து 
வளர்ப்பு முவ்ற, ஒரு சஹக்தடருக்கு 9 டன்்கள் 
வவர சநல் உற்பத்திவய அதி்கரித்துள்ளது 
(சராசரியா்க 4.2 டன்்கள் மடடுதம), அதத
தநரத்தில் உற்பத்திச சசலவவ 30% குவ்றக்கி்றது.

ஒருங்கிவணநத சநல்-வாத்து வளர்ப்பு முவ்ற
ஆனது, சநல்-வாத்து பணவண்கள், வாத்து 
வளர்ப்பு பணவண்கள், குஞ்சு சபாரிப்ப்கங்்கள், 
வாத்து இவ்றசசி மற்றும் முடவட பதப்படுத்துதல் 
மற்றும் சில்லவ்ற விற்பவன தபான்்ற 
ஒருங்கிவணநத சநல் மற்றும் வாத்து சதாழில் 
மதிப்பு சங்கிலியுடன் விவசாய நிறுவனங்்களின் 
வளர்சசிவய எளிதாக்கியுள்ளது, இவவ
அவனத்தும் சநவத அடிப்பவடயிலான தீர்வு்கவள
வழங்குகின்்றன. 

முடிவுறர:
சநல்-வாத்து வளர்ப்பு சபாருளாதார ரீதியா்க

லாப்கரமானது, சுற்றுசசூழலுக்கு ஏற்்றது மற்றும் 
ஏவழ (சிறு) விவசாயி்களுக்கும் சதாழில்நுடப
ரீதியா்க சாத்தியமானது ஆகும். 



உ

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-3  | இதழ்-3  | ஆகஸ்ட் 2022  | ஆடி-ஆவணி 25

குழந்தையின்்மை பிரச்னையால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 
அதிக உடல் எ்டயால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 

உணவு ் மைலாண்மை வழி்ய 
உடல் எ்ட கு்ைத்து 

உஙகள் குழந்தை பபறும் வாயப்்ப 
அதிகரித்துத் தைருகின்்ைாம்!

24பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 
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முன்னுறர
அதசாலா ஒரு நீர் வாழ் அதன் இவல்களில் 

உள்ள தற்சார்பு வசதனா பாக்டீரியாவின் 
உதவியுடன் தவழசசத்வத நிவலநிறுத்துகி்றது. 
அதசாலா அதன் இவல்களில்  தவழசசத்வத
உற்பத்தி சசய்வதால் உயிர் உரமா்கவும் மற்றும் 
பசுவம உரமா்கவும் பயன்படுத்தப்படுகி்றது. 
அதிலும் குறிப்பா்க உலகின் சதன் கிழக்கு 
நாடு்களில் சநல் வயல்்களில் உரமா்க
பயன்படுத்தபடடு வருகி்றது.
சதாற்ைம் மற்றும் கணடுபிடிப்பு

அதசாலா முதலில் ஆப்ரிக்்க நாடு்களில் 
்கணடுபிடிக்்கப்படடு அதன்பின் ஆசியாவிற்கும், 
ஆஸ்திதரலியா முதலிய நாடு்களில் 
்காணப்படுகி்றது. பல நாடு்களில் பரவிவிரிநது 
வளரும் அதசாலாவவ அதிசயத் தாவரம் என்று 
ஒரு புத்தத் து்றவி வர்ணித்துள்ளார். அதவன

பயிரிடும் முவ்றவய பதிதனாராம் நூற்்றாணடில் 
அறிமு்கப்படுத்தினார். சநல் வயல்்களில் 
அதசலாவவ பயிரிடும் முவ்றவய வியடநாம் 
மக்்கள் ஆயிரம் ஆணடு்களுக்கு முன்னதர
பயன்படுத்தி வநதுள்ளனர்.
அசோலாவில் அடங்கியுள்ள ேத்து்ககளின் 
விவரங்கள் பின் வருமாறு:

அதிசையப் பபரணி  
அமசைாலா

சாகு்படி்படி்ப
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அதிக அளவு அசோலாறவ உற்பத்தி ்ேயயும் 
முறை
சதறவயா்ன ்பாருட்கள்:

அதசாலாவவ சபரும்பாலும் சதாடடி்கள் 
மற்றும் தடங்கு்கள் ஆகியவற்றில் உற்பத்தி 
சசய்யலாம். இதற்கு தடடு்கள், ்களம், தார்பாலின், 
மாடடுசசாணம், சாம்பல் மற்றும் அதசாலா 
முதலிய சபாருட்கள் ததவவப்படும். 
்ேயமுறை:

• முதலில் 10 சதுர மீடடர் அளவில் 
குழிததாணட தவணடும். அதன்பி்றகு ஓடவட்கள் 
இல்லாத ஒரு தார்பாலின் தாவள அநத குழி்களில் 
பரப்பதவணடும். 

• அநத தாளின் விளிம்பு்கவள மண(அ)
சசங்்கல்்களால் அநத பகுதிவய விடடு ந்கர 
விடாமல் பார்த்துக் ச்காள்ள தவணடும். 

• அதன்பி்றகு அநத குழி்களில் 30 முதல் 
50 கிதலா கிராம் அளவுள்ள வளமான மணவண
இடடு மணபடுக்வ்கவய உருவாக்்க தவணடும். 

• அநத மணபடுவ்கயின் உயரம் 1 முதல் 
2 சச.மீ. அளவுள்ளதா்க இருக்்க தவணடும். 
அதில் 10 சச. மீ. நீர் எப்தபாதும் இருக்குமாறு 
பார்த்துக் ச்காள்ள தவணடும்.

• அநத குழி்களில் நான்கு கிதலாகிராம் 
அளவுள்ள மாடடுசசாணத்வத இருபது லிடடர் 
நீரில் ்கவரத்து சதளிக்்க தவணடும். அதன்பி்றகு 
அநத குழி்களில் 25 கிதலாகிராம் அளவுள்ள
சூப்பர் பாஸ்தபடவட அடிஉரமா்க ச்காடுக்்க 
தவணடும்.

• ஒவசவாரு குழி்களிலும் 1 கிதலா
அளவுள்ள அதசாலாவவ தூவ தவணடும். அதன் 
பி்றகு தவழசசத்தா்க இருபத்வதநது கிராம் சூப்பர் 
பாஸ்தபடவட தூவ தவணடும். இது அதசாலாவவ
குழி்களில் தபாடட நான்்காம் நாள் ச்காடுக்்க 
தவணடும்.

• எப்சபாழுதும் 10 சச.மீ. அளவு நீர் 
இருக்குமாறு முதல் இரணடு (அ) மூன்று 
வாரங்்கள் பார்த்துக் ச்காள்ள தவணடும்

• சரியான தடபசவப்பநிவலயில் 
அதசாலாவவ வளர்க்்க தவணடும். அவவா்றான 
சூழ்நிவல இருநதால் குழி்களில் தபாடட
நாளிலிருநது 10 முதல் 15 நாட்களில் அதன் 
வளர்சசி அபரிவிதமா்க இருக்கும்.

• ஒருமுவ்ற அதசாலாவவ குழி்களில் 
தபாடடால் மூன்று மாதங்்கள் வவர ம்கசூல் 
எடுக்்கலாம். மூன்று மாதத்திற்குப் பி்றகு அநத
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குழி்களில் புதிய அதசாலாவவ தூவ 
தவணடும்.

• அதசாலாவவ ஊடுபயிரா 
்கவும் சநல்வயல்்களில் வளர்க்்கலாம். 
அவவாறு வளர்ப்பதினால் மணணில் 
ஊடடசசத்தின் அளவு அதி்கரித்து 
உரங்்களின் ததவவ குவ்றகி்றது. 
இதனால் நாம் உரங்்களுக்்கா்க
சசலவு சசய்யும் பணமும் 
மிசசமாகி்றது.
பயன்கள்
 குவ்றநத விவலயில் அதி்க சாகுபடி 

சசய்யலாம். 

 சநல் சாகுபடியில் ஊடுயிரா்க
அதசாலாவவ வளர்ப்பதால் அதன் ம்கசூல் 
அதி்கரிக்கி்றது.

 மணணில் துத்தநா்கம், சமக்னீசியம் 
மற்றும் இரும்பு சத்தின் அளவவ அதி்கரிக்கி்றது.

 அதசாலா மணணில் உள்ள நன்வம
சசய்யும் நுணணியிரி்களின் அளவவ அதி்கரித்து 
மணணின்  வளத்வத சபருக்குகி்றது.

 அதசாலாவின் மற்ச்றாரு பயன் 
என்னசவனில் ்கால்நவட்களுக்கு நல்ல

ஊடடசசத்து மிக்்க உணவா்க பயன்படுகி்றது.

 அதசாலாவில் அதி்களவு புரதசசத்து 
மற்றும் குவ்றநத அளவு லிக்னின் அளவு 
உள்ளதால் மாடு்களுக்கு மி்கசசி்றநத தீவனமா்க
பயன்படுகி்றது. இதனால் மாடு்களின் பால் 
உற்பத்திதி்றன் 10முதல்12 சதவிதம் வவர
அதி்கரிக்கின்்றது. 

 ்கால்நவட்களில் மாடு்களுக்கு 
மடடுமல்லாமல் ஆடு்கள் மற்றும் த்காழி்களுக்கும் 
மி்கசசி்றநத தீவனமா்க உள்ளது.

 ஒரு நாவளக்கு ்கால்நவட்களுக்கு 
அதசாலா வழங்கும் அளவு பின்வருமாறு 
ச்காடுக்்கப்படடுள்ளன.
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 அதசாலாவவ மீன்்களுக்கும் உணமா்க
பயன்படுத்தி புரதம் மற்றும் இவ்றசசிவய நாம் 
அதி்க அளவு சப்றலாம்.
அசோலா வளரத் சதறவயா்ன தட்ப்வப்ப 
நிறலகள்

இநதியாவில் சபரும்பாலும் ஜெூன் முதல் 
பிப்ரவரி மாதங்்களில் அதசாலாவின் உற்பத்தி 
அதி்கரிக்கின்்றது. அதசாலா குழி்களில் 
எப்சபாழுதும் 15 சச. மீ. அளவுநீர் இருக்குமாறு 
பார்த்து ச்காள்ளதவணடும். அதசாலா நன்கு 
வளர 20 முதல் 35 டிகிரி சவப்பநிவல
அவசியமாகும். மணணில் அமிலதன்வம 5.2 
முதல் 6.8 வவர இருக்்க தவணடும்.

மகசூல்
ஒரு சதுர மீடடர் அளவுள்ள குழி்களில் 200 

முதல் 250 கிராம் அளவுள்ள அதசாலா ஒரு 
நாவளக்கு ம்கசூலா்க சப்றலாம். அதசாலாவவ
ஒரு சஹக்தடர் சநல் வயலில் 1 முதல் 8 டன் 
வவர பத்து நாட்களில் ம்கசூலா்க சப்றலாம்.

கட்டுறரயாளரகள்
முனைவர ச�. வெயா. அருணயா,  
இனணப வபரயாசிரின், 
வவளயாணனம நுணணியிரி்ல் துனை, 
வவளயாண ச்தயாழில்நுடபக ்கல்லூரி, 
குள்ளபுரம், வ்தனி – 625 562.

திருமதி. ஏ. ்கணமணி, உ்தணி, உ்தணி, உ விப வபரயாசிரின்,  
பயிர வினைவி்ல் துனை, 
வவளயாண ச்தயாழில்நுடபக ்கல்லூரி, 
குள்ளபுரம், வ்தனி – 625 562.
மினைஞ�ல்:  e.kanmani@cattheni.edu.in 
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“உலகுக்கு உயிர் ததவவ
உயிருக்கு உணவு ததவவ
உணவுக்கு உழவு ததவவ” 

என்பது சபான்சமாழி.
சுதநதிரமவடநது மூன்று ஆணடு்களில் 

அதாவது 1950 - 51 ம் ஆணடில்  நமது இநதிய 
திருநாடடின் உணவு தானிய உற்பத்தி 51 
மில்லியன் டன்னா்க இருநதது. தற்சபாழுது அது 
2020-21 ம் ஆணடில் 308.6 மில்லியன் டன்னா்க
உயர்நது இருக்கி்றது. சநல், த்காதுவம, ்கரும்பு, 
்கடவல, ்காய்்கறி்கள், பழவவ்க்கள் மற்றும் பருத்தி  
உற்பத்தியில் இநதியா  இரணடாம்  இடத்திலும், 
பால் பயறு வவ்க்கள்  மற்றும் சணல் உற்பத்தியில் 
உலகில் முதல் இடத்திலும் உள்ளது. நமது 
இநதியாவில் உவழக்கும் மக்்கள் சதாவ்கயில் 
54.6 சதவிகிதம் தபர் தவளாணவமவயயும், 

தவளாண சார் சதாழிவலயும் சார்நதுள்ளனர். 
கிராமப்பு்ற மக்்கள் சதாவ்கயில் 70 சதவிகிதம் 
தபர் விவசாயத்வத சார்நதுள்ளனர். இநதியாவின் 
சமாத்த விவசாயி்களில் 82 சதவிகிதம் தபர் குறு 
மற்றும் சிறு விவசாயி்களா்க உள்ளனர். 

அதி்கரிக்கும் மக்்கள் சதாவ்கக்த்கற்ப உணவு 
உற்பத்தி சசய்வது அரசின் மி்க முக்கியமான 
இலக்்கா்க உள்ளதால் 1965-ம் ஆணடிதலதய நம் 
நாடடில் பசுவமப்புரடசி ச்காணடுவரப்படடது. 
பசுவமப்புரடசியின் மூலம் புதிய வீரிய இர்க
விவத்கள் அறிமு்கப்படுத்தப்படடு உணவு தானிய 
உற்பத்தியில் நமது நாடு தன்னிவ்றவவ
எடடியுள்ளது. இதன் மூலம் உணவு பற்்றாக்குவ்ற
சபாருள் ஆதாரத்தில் இருநது உணவு தன்னிவ்றவு 
சபாருளாதாரத்திற்கு நமது நாடு முன்தனறி 
உள்ளது.  பசுவம புரடசியின் மூலம்  

சி்றபசி்றபசி புக் ்றபபுக் ்றப ்கடடு்ர

ஏர் முரை சிறக்்க: 
இயன்றரவ்களும் 
இலக்கு்களும்
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இயநதிரமயமாக்்கல், இரசாயன உரம், 
பூசசிச்கால்லி மருநது்கள் உபதயா்கம் மற்றும் 
புதிய நீர் பாசன முவ்ற்கள் அறிமு்கப்படுத்தப்படடு  
உற்பத்தி பல மடங்கு சபருகி உள்ளது. 

தவளாணவம மடடுமல்லாது தவளாண சார் 
சதாழில்்களிலும் அரசாங்்கத்தால்  பல நவீன 
திடடங்்கள் அறிவிக்்கப்படடு 
நவடமுவ்றப்படுத்தப்படடு வருகி்றது.  1970 – 
ல் சவணவமப் புரடசி ச்காணடுவரப்படடு பால் 
உற்பத்தி சபருகியது. 1973 –ல் மீன் உற்பத்திவய
சபருக்்க ஊதா புரடசி அறிமு்கப்படுத்தப்படடது. 
1980-ல் த்காழி மற்றும் இவ்றசசியின் உற்பத்திவய
சபருக்கும் வணணம் சிவப்பு புரடசி 
நவடமுவ்றப்படுத்தப்படடது. 1986-ல் எணசணய் 
வித்து்களின் உற்பத்தி மஞ்சள் புரடசியின் மூலம் 
அதி்கரித்தது. ததன்  மற்றும் ததாடடக்்கவலப் 
பயிர்்களின் உற்பத்தி  1991-ல் தங்்கப் புரடசியின் 
மூலம் அதி்கரிக்்கத் சதாடங்கியது. சவள்ளிப் 
புரடசியின் மூலம் 2000-ம் ஆணடில் முடவட
உற்பத்தி அதி்கரித்தது.  

மத்திய, மாநில அரசு்களும், தவளாண
பல்்கவலக் ்கழ்கங்்களும். தவளாண மற்்றம் 
தவளாண சார் துவ்ற்களும், விவசாய நணபர்்களும் 
ஒன்றிவணநது இயங்கும் படசத்தில் 
வருங்்காலங்்களில் வரக்கூடிய அதி்கரிக்கும் 
உணவுத் ததவவவய எளிதா்க சமாளிக்்க முடியும். 
பயிர் சுழற்சி, தரிசு நிலங்்கவள பணபடுத்தி 
விவசாய நிலங்்களா்க மாற்றுவது, இருக்கும் நீவர
சிக்்கனமா்க உபதயாகித்து இரணடு அல்லது 
மூன்று பருவம் விவசாயம் சசய்வது, சசாடடு நீர் 
பாசனம் மற்றும் சதளிப்பு நீர் பாசன உத்தி்கவள
உபதயாகிப்பது, அதி்க ம்கசூல் தரக்கூடிய வீரிய 
இர்க விவத்கவள உபதயாகிப்பது, 
இயநதிரமயமாக்்கலின் மூலம் விவசாயம் 
சசய்வது, மணபுழு உரம், இயற்வ்க உயிர் 
உரங்்கள் மற்றும் பூசசி விரடடி்கவள
உபதயாகிப்பது, இயற்வ்க ஆற்்றலான சூரிய 
சக்தி மற்றும் தவளாண ்கழிவு்களிலிருநது ஆற்்றல் 

உற்பத்தி சசய்து விவசாய ஆற்்றலின் ததவவவய
பூர்த்தி சசய்வது தபான்்ற நவீன அறிவியல் 
உக்தி்கவள பயன்படுத்தினால் மடடுதம
தன்னிவ்றவு சபாருளாதாரத்தில் சி்றநது தற்சார்பு 
சபாருளாதாரத்வத தநாக்கி ந்கர முடியும். 

விவசாயி்களின் வருமானத்வத 2022 - 23 
ஆம் ஆணடுக்குள் இரணடு மடங்்காக்்க 
தவணடும் என்று நமது பாரதப் பிரதமர் 
அறிவித்துள்ளார். பாரதப் பிரதமரின் இநத
அறிவிப்வப சசயல்வடிவமாக்்க தவணடுசமனில் 
நவீன அறிவியல் உத்தி்கவள பயன்படுத்த
தவணடியது மடடுமல்லாமல் தவளாண சார் 
சதாழில்நுடபங்்களிலும்  விவசாயி்கள் ஈடுபட 
தவணடும்.  

பு்றக்்கவட த்காழி வளர்ப்பு, புதிய இர்க
்கலப்பின த்காழி வளர்ப்பு, பரணதமல் ஆடு 
வளர்ப்பு, அதி்க பால் தரக்கூடிய ்கலப்பின 
மாடு்கள் வளர்ப்பு, விவசாய நிலங்்களில் குடவட
உருவாக்கி மீன் வளர்ப்பு, வீடடுக் ்காய்்கறித் 
ததாடடம், மாடித் ததாடடம், சசங்குத்து ததாடடம், 
நீர் நிவல்களில் விவசாயம், மணணற்்ற விவசாயம், 
ததனீ வளர்ப்பு, ்காளான் வளர்ப்பு, மணபுழு உரம் 
மற்றும் இயற்வ்க உரம் தயாரிப்பு தபான்்ற நவீன 
சதாழில் நுடபத்வததநாக்கி நாம் ந்கர தவணடியது 
்காலத்தின் ்கடடாயமா்க உள்ளது. தவளாண
உற்பத்தியில் கிவடக்கும் சபாருட்கவள
குளிரூடடி்களில் தசமிப்பது, பதப்படுத்துவது, 
மதிப்புக்கூடடிய சபாருட்களா்க மாற்றுவது, நவீன 
முவ்றயில் சநவதப்படுத்துவது தபான்்ற நவீன 
உத்தி்களின் மூலம் விவசாயி்களின் வருமானம் 
அதி்கரிக்கும்   வாய்ப்புள்ளது. 

மத்திய, மாநில அரசு்களின் பல திடடங்்களான 
இலவச மின்சாரம், சூரிய மின் பம்புக்கு மானியம், 
உர மானியம், தவளாண மற்றும் நீர் பாசன 
்கருவி்களுக்கு மானியம், குடவடயில் மீன் 
வளர்க்்க மானியம்,  இலவச ஆடு மற்றும் மாடு 
வழங்கும் திடடம், தவளாண சார் சதாழில்்கள் 
சதாடங்்க ஊக்்கமளிக்கும் முதலீடடு உதவி 
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திடடம், பயிர் ்காப்பீடடு திடடம் - ஆகிய பல 
திடடங்்கள் அவனத்தும் விவசாயி்களின் 
சசலவினத்வத குவ்றத்து இலாபத்வத கூடடும் 
வவ்கயில் சசயல்படுத்தப்படடு வருகி்றது. 
விவசாயத்திற்கு ததவவயான ்கடன் வசதி்களும் 
சதாடக்்க தவளாணவம கூடடு்றவு வங்கி்களின் 
மூலமும், ததசிய மயமாக்்கப்படட வங்கி்களின் 
மூலமும் குவ்றநத வடடியில் வழங்்கப்படடு 
வருகி்றது. 

அரசின் புதிய திடடங்்கள்  மற்றும் 
புதிய சதாழில் நுடபங்்கவள
விவசாயி்களிடம்  ச்காணடு தசர்க்கும் 
வணணம் பலவிதமான பயிற்சி்கவளயும், 
அறிவிப்பு்கவளயும் நமது தவளாண
பல்்கவலக் ்கழ்கங்்களும், தவளாண
அறிவியல் நிவலயங்்களும், தவளாணவம, 
ததாடடக்்கவல, மீன் வளர்ப்பு மற்றும் 
்கால்நவட பராமரிப்பு துவ்ற்களும் சசய்து 
வருகின்்றன. தவளாணவம சி்றக்்க அரசு 
சதாவலக்்காடசியும், அகில இநதிய 
வாசனாலியும் சபரும் பங்கு ஆற்றி 
வருகி்றது.  எனதவ  விவசாயி்கள்  

அவனவரும் அரசின் திடடங்்கவளயும், 
தநாக்்கங்்கவளயும், புதிய சதாழில் 
நுடபங்்கவளயும் அறிநது பயன்படுத்தி 
தவளாணவம தரத்வத உயர்த்தி அதன் மூலம் 
தங்்கள் வருமானத்வத இரணடு மடங்்காக்்க 
தவணடும். 

கட்டுறரயாளரகள்

வெயா. ெயானகுணவ�்கர
 வபரயாசிரி்ர (உயிர�கதி), அனபில் ்தரமலிங்கம் 

வவளயாண ்கல்லூரி மற்றும் ஆரயாய்ச்சி நினை்ம், 
 ்தமிழ்யாடு வவளயாணனமப பல்்கனைக்கழ்கம்,  
 ்யாவளுர குட்டபபடடு – 620 009

சு. அ. ரம்ெயானி
இனணப வபரயாசிரி்ர (உயிர�கதி), 
வவளயாண சபயாறியிசபயாறியிசபயா ்ல் ்கல்லூரி மற்றும் 
ஆரயாய்ச்சி நினை்ம், ்தமிழ்யாடு வவளயாணனமப
பல்்கனைக்கழ்கம், குமுளுர - 621 712

செ. இரயாமச்�நதிரன
 ்கல்வி உ்தல்வி உ்தல்வி உ வி்யாளர, வவளயாண சபயாறியிசபயாறியிசபயா ்ல் 
 ்கல்லூரி மற்றும் ஆரயாய்ச்சி நினை்ம், 
 ்தமிழ்யாடு வவளயாணனமப பல்்கனை்கழ்கம், 
 வ்கயா்முத்தூர - 641 003

மினைஞ�ல்: rjgisanalyst@gmail.com 
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க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

44பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 
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க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
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க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
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- ல.மீ்னா

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

பதகாைரபுக்கு: 99407 64680

வேப்பம் புண்காக்கு,
கைக்கும். விேசகாயி்ள் 

வேப்பம் புண்காக்கு,
கைக்கும். விேசகாயி்ள் 

48பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 

- ை. மீையா
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க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
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அக்ரிசக்தி மின் ஊ்டகக் குழு
நிறு்னர மற்றும் சிறபபாசிரியர

செல்வமுரளி

்டி்டமபபு
ெக்தி டிசென்ஸ்

நிர்ாக ஆசிரியர
மு.செயராஜ்

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

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

மனிதனின் பறவை காதலினால் 
அழியும் உயிரகள்...?

மணவடை அழுகல் ந�ாயும் 
அதன் நமலாணவம 

முவறகளும்

சூபபர ஃபுட் 
முருஙவக

www.agrisakthi.com
www.vivasayam.org

99407 64680
தனிச்சுற்று

பதிப்பு-3  | இதழ்-3  | ஆகஸ்ட் 2022  | ஆடி-ஆவணி

கடந்த மின்்ன்தழுக்கா்ன 
்வாெகரகளின் கருத்துக்கள்

11-02-2022

- மு.நாகூர்,
சுந்தரமுடையான்-623519.

4636
பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 

்க்டந்த இ்தழில் சவளி்யாை விவ�யா்த்தில் 
விணனணத் ச்தயாட்ட மயாமனி்தர்கள் ச்தயா்டர
பகுதி சிைபபயா்க இருந்தது. வயான்க மரம் வளரபபு 
மற்றும் ப்னபயாடு குறித்்த த்்த த் ்கடடுனர ப்னபடும் 
வணணம் இருந்தது. ச்தயா்டரநது சிைபபயாை
விவ�யாயி்களுககு ப்னபடும் வன்கயில் 
்கடடுனர்கனள சவளியிடடு வரும் அகரி�கதி 
குழுவிைருககு பயாரயாடடு்கள். 

- இரயா. ்கனை்ர�ன, வ்தன்கனிகவ்கயாடன்ட

அன ருககு,

தரிசு 
நிலங்களில் 
வாக்க மரம் 
வளர்ப்ாம்

விஷ்னு விலாஸ் ஷிண்டே 
தூதுவளை 
எனும் அற்புத மூலிளை

விவசாயத்தில் 
விணகணை ததாட்ட 
மாமனிதர்கள் 

www.agrisakthi.com
www.vivasayam.org

99407 64680
தனிச்சுற்று www.vivasayam.org

99407 64680

பதிப்பு-3 | இதழ் - 2 | ஜூலை-2022  ஜூலை-2022 || ஆனி - ஆடி  ஆனி - ஆடி || மாதம் ஒருமுலை மின் இதழ் மாதம் ஒருமுலை மின் இதழ்

்க்டந்த மினனி்தழுக்கயாை 
வயா�்கர்களின ்கருத்து்கள்!
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க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
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சொ.ஹரிஹரன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

பமடப்பாளர்:

è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 
47பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 

அக்ரிசக்தி மின் ஊ்டகக் குழு
நிறு்னர மற்றும் சிறபபாசிரியர

செல்வமுரளி

்டி்டமபபு
ெக்தி டிசென்ஸ்

நிர்ாக ஆசிரியர
மு.செயராஜ்

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

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

மனிதனின் பறவை காதலினால் 
அழியும் உயிரகள்...?

மணவடை அழுகல் ந�ாயும் 
அதன் நமலாணவம 

முவறகளும்

சூபபர ஃபுட் 
முருஙவக

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

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

கடந்த மின்்ன்தழுக்கா்ன 
்வாெகரகளின் கருத்துக்கள்

11-02-2022

- மு.நாகூர்,
சுந்தரமுடையான்-623519.
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ச�யா.ஹரிஹரன
இளநினை வவளயாணனம இறுதி்யாணடு மயாணவர, 
அணணயாமனைப  பல்்கனைக்கழ்கம். 
மினைஞ�ல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

எண்ணமும்
ஆக்கமும் :
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க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
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அகரி்சகதி இதழ 
உங்களுககு பேண்டுபமைனைால் 

9940764680 எனை எண்ணுககு 
 ோடஸ் அப்பில் ப்சய்தி / குறுஞப்சய்தி 

அனுப்பி்னால் சிைப்பிதழ  
உங்கள் ோடஸ் அப்-ககு அனுப்பிலேக்கப்ேடும.

இலத கிளிக ப்சய்தும எங்கள் ோடஸ்அப் 
எண்ணிற்கு அனுப்ேைாம

https://wa.me/+919940764680

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

விவசாயிகளுக்கு 
அக்ரிசக்தியின் அறிவிப்பு

விருப்பமுள்ளவர்கள உங்கள ப்பொருட்களின் வி்பரங்களுடன் 

99407 64680
என்்ற வொடஸ் அப எண்ணில் ப�ொடரபு ப்கொளளுங்கள.

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

நேரடியொ்க 
நீங்கந்ள 

இனி ப்பொருட்கள்ள 
விற்கலொம் 

அக்ரிசக்தியுடன் 
இளண்நதிடுங்கள

இலத கிளிக 
ப்சய்தும எங்கள் 

ோடஸ்அப் 
எண்ணிற்கு 
அனுப்ேைாம

https://wa.me/+919940764680
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உ

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
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விவசாயிகளுக்கு 
அக்ரிசக்தியின் அறிவிப்பு

விருப்பமுள்ளவர்கள உங்கள ப்பொருட்களின் வி்பரங்களுடன் 

99407 64680
என்்ற வொடஸ் அப எண்ணில் ப�ொடரபு ப்கொளளுங்கள.

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

நேரடியொ்க 
நீங்கந்ள 

இனி ப்பொருட்கள்ள 
விற்கலொம் 

அக்ரிசக்தியுடன் 
இளண்நதிடுங்கள

இலத கிளிக 
ப்சய்தும எங்கள் 

ோடஸ்அப் 
எண்ணிற்கு 
அனுப்ேைாம

https://wa.me/+919940764680
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உ

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

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

கசன்று பசரந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்ழ் துவஙகி 57 இ்ழ்கப்ளாடு  
கவற்றிகரமாக ஓராண்டிகன நிகறவு கசய்துள்ளது. விவசாயம் இகணய்்ளம் 
மற்றும் விவசாயம் கசயலி துவஙகி ஆறு ஆண்டு காலம் முடிந்து ஏைாம் 
ஆண்டில் அடி எடுதது கவததிருக்கிபறாம். க்ா்டரந்து எஙகக்ள பமம்�டுததிக் 
ககாள்ள உறுதுகணயாய் உள்ள வாசகரகள மற்றும் �யனா்ளரகளுக்கு நன்றி. 
உஙகளுக்டய சந்ப்கஙகக்ள எஙகளின் முகப்�க்கம் அல்லது மின்னஞசல் 
அல்லது அகலப�சி வாயிலாகவும் பகட்கலாம், சந்ப்கஙகளுக்கு பவ்ளாண் 
வல்லுநரகளி்டம் �தில் க�ற்று தீரவுகக்ள வைஙகுகிபறாம்.

ஒவகவாரு ்மிழ் மா்ததின் இரண்்டாம் மற்றும் நான்காம் வார 
கவளளிகிைகம காகல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்ற எஙக்ளது 
இகணய்்ளததிலும் மற்றும் விவசாயம் கசயலியிலும் மின்னி்கை 
கவளியிடுகின்பறாம். எனபவ எஙக்ளது கசயலிகய ்ரவிறக்கம் கசய்து 
கவததிருந்்ால் அதுபவ உஙகளுக்கு இ்ழ் கவளியாவக்யும் மற்ற 
பவ்ளாண்கம சாரந்் கசய்திகக்ளயும் அறிவிப்பில் காட்டும். இ்ன்மூலம் 
நீஙகள எளிதில் எஙக்ளது மின்னி்கை �டிக்க மற்றும் பின்�ற்ற முடியும். 
விவசாயிகளும், பவ்ளாண் மாணவரகளும், விஞ்ானிகளும், ப�ராசிரியரகளும், 
பவ்ளாண் க்ாழில் முகனபவாரகளும் க்ா்டரந்து அக்ரி சக்தி இ்ழுக்கு 
்ஙகளுக்டய கருததுக்கள, கட்டுகரகள மற்றும் வி்ளம்�ரஙகக்ள வைஙகி 
எஙகக்ள பமம்�டுததிக்ககாள்ள உ்வுமாறு பகட்டுக்ககாளகிபறன்.

- நிரவாக ஆசிரியர,  
அக்ரிசக்தி.

- நிரவாக ஆசிரியர,  
அக்ரிசக்தி.

51பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 
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து. அக்
ரிசக்தி 
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ாடு  

கவற்றிக
ரமாக ஓ

ராண்டிகன நிகறவு கசய்
துள்ளது

. விவசாயம்
 இகணய்்ளம்

 

மற்றும்
 விவசாயம்

 கசயலி
 துவங

கி ஆறு ஆண்டு கால
ம் முடிந்து ஏ

ைாம் 

ஆண்டில் அடி
 எடுதது

 கவததிரு
க்கிபறா
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�டுததிக்
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ள்ள வா
சகரகள

 மற்றும்
 �யனா்ளரகளு

க்கு நன்
றி. 

உஙகளுக்டய சந்
ப்கஙக

க்ள எஙக
ளின் முகப்�க்க

ம் அல்
லது மி

ன்னஞசல் 

அல்லது
 அகலப�சி 

வாயில
ாகவும் 

பகட்கல
ாம், சந்

ப்கஙக
ளுக்கு பவ

்ளாண் 

வல்லுந
ரகளி்டம் �தி

ல் க�ற்
று தீரவு

கக்ள வை
ஙகுகிப

றாம்.

ஒவகவ
ாரு ்மி
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ததின் இரண்
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ற்றும் 
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றும் விவசாயம்
 கசய

லியிலும் மின்னி்கை 

கவளியிடுகின்பறாம். 
எனபவ எ

ஙக்ளது
 கசயலி

கய ்ரவி
றக்கம் 

கசய்து 

கவததிரு
ந்்ால் 

அதுபவ 
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்ழ் க
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்யும் 
மற்ற 
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்ளயும் 
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ளும் க்ா

்டரந்து 
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ததுக்கள
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணளுக்கு வணக்கம்,

   அக்ரிசக்தியின் கடந்த மின்னி்தழகள பல்வறு ்தரபபடட
வாசகரவாசகரகளிடம் சசன்று ்சரநதுள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ துவங்கி 
63 இ63 இ்தழக்்ளாடு சவற்றிகரமாக இரணடாணடினை நினைவு சசய்து 
மூமூன்ைாம் ஆணடிலஅடிசெடுத்து னவத்துள்ளது. விவசாெம் இனணெ்த்ளம் 
மற்றும் விவசாமற்றும் விவசாெம் சசெலி துவங்கி ஆறு ஆணடு காலம் முடிநது ஏழாம் 
ஆஆணடில அடி எடுத்து னவத்திருக்கி்ைாம். ச்தாடரநது எங்கன்ள
்மம்ப்மம்படுத்திக் சகாள்ள உறுதுனணொய் உள்ள வாசகரகள மற்றும் 
பபெைா்ளரகளுக்கு நன்றி. உங்களுனடெ சந்்தகங்கன்ள எங்களின் 
முகபமுகபபக்கம் அலலது மின்ைஞசல அலலது அனல்பசி வாயிலாகவும் 
்க்கடகலாம், சந்்தகங்களுக்கு ்வ்ளாண வலலுநரகளிடம் பதில சபற்று 
தீதீரவுகன்ள வழங்குகி்ைாம்.

ஒவசவாரு ்தமிழ மா்தத்தின் இரணடாம் வார சவளளிகிழனம கானல
6 மணிக்கு www.vivasayam.org எ6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்ை எங்க்ளது இங்க்ளது இங்க்ள னணெ்த்ளத்திலும் 
மற்றும் விவசாமற்றும் விவசாெம் சசெலியிலும் மின்னி்தனழ சவளியிடுகின்்ைாம். 
எஎை்வ எங்க்ளது சங்க்ளது சங்க்ள செலினெ ்தரவிைக்கம் சசய்து னவத்திருந்தால
அதுஅது்வ உங்களுக்கு இ்தழ சவளிொவன்தயும் மற்ை ்வ்ளாணனம சாரந்த 
சசசய்திகன்ளயும் அறிவிபபில காடடும். இ்தன்மூலம் நீங்கள எளிதில
எஎங்க்ளது மின்னிங்க்ளது மின்னிங்க்ள ்தனழ படிக்க மற்றும் பின்பற்ை முடியும். விவசாயிகளும், 
்வ்ள்வ்ளாண மாணவரகளும், விஞ்ானிகளும், ் பராசிரிெரகளும், ் வ்ளாண
ச்தாச்தாழில முனை்வாரகளும் ச்தாடரநது அக்ரி சக்தி இ்தழுக்கு 
்தங்க்தங்களுனடெ கருத்துக்கள, கடடுனரகள மற்றும் வி்ளம்பரங்கன்ள வழங்கி  வழங்கி 
எங்கன்ள ்மம்படுத்திக்சகாள்ள உ்தவுமாறு ்கடடுக்சகாளகி்ைன்.




