
உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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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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ெகாய்யா 
சாகுபடியில் 
பிரச்சைனகளும் 
தீர்வுகளும்

கால்நைடகளுக்கு
சித்த மருத்துவம் - 
ெதாைலேநாக்குப் பார்ைவ

பயிர் உற்பத்தியில்
பிளாஸ்டிக் தைழக்கூளம்

சமுதாய பண்ைணப் 
பள்ளியினால் 

நிலக்கடைல சாகுபடியில் 
சாதைன 

பல்ேவறு 
துைறகளில் 
ட்ேரான்களின் 
பயன்பாடுகள்

மரவள்ளிக்கிழங்கு 
சாகுபடி மூலம் 

விவசாயப்ெபண்களின் 
வாழ்க்ைகத் தரத்திைன 
ேமம்படுத்துவதற்கான

உத்திகள்



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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ெகாய்யா சாகுபடி தமிழகத்தில் திண்டுக்கல், 
மதுைர, விருதுநகர், கடலூர் உள்ளிட்ட 
மாவட்டங்களில் அதிக அளவில் ெசய்யப்படுகிறது. 
விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி, ெவம்பக்ேகாட்ைட 
பகுதிகளில் ெகாய்யாத் ேதாட்டங்களில் நைடமுைற 
பிரச்சிைனகள் குறித்து விவசாயிகளிடம் 
உைரயாடல் ேமற்ெகாள்ளபட்டது. நீர்வளம் குன்றி 
காணப்படும் இந்த பகுதிகளில் பட்டாசு ேபான்ற 
ெதாழில்கள் தான் மக்களின் ெபரும்பான்ைமயான 
வாழ்வாதாரமாக இருக்கிறது. எனினும் 
மக்காச்ேசாளம், ெகாய்யா, எலுமிச்ைச, மல்லி, 
காய்கறிப் பயிர்கள் ேபான்ற பயிர் சாகுபடிகளும் 
கால்நைட வளர்ப்பும் விவசாயத்தில் அதிகமாக 
காணப்படுகின்றன.

ெகாய்யா 
சாகுபடியில் 
பிரச்சைனகளும் 
தீர்வுகளும்

சாகுபடி



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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அதில் ெகாய்யா விவசாயிகளிடம் நடந்த 
உைரயாடலில் ெகாய்யாவில் பூச்சித் தாக்குதல்கள் 
ெபரும் பிரச்சைனயாக இருப்பது ெதரிகிறது. 
இந்த பகுதியில், லக்ேனா 49 மற்றும் ைதவான் 
பிங்க் ேபான்ற இரகங்கள் நடவு 
ெசய்யப்பட்டுள்ளன. அதில் ைதவான் பிங்க் 
ெகாய்யா அதிக அளவில் பூச்சி தாக்குதலுக்கு 
ஆளாகின்றது.  லக்ேனா 49 இரகம், குைறந்த 
அளவில் பூச்சி தாக்குதலுக்கு ஆளாவதுடன், 
கனிகைள முதிர்ச்சியின் காரணமாக ஓரிரு 
நாட்களுக்கு ேமல் இருப்பு ைவக்க இயலாத 
நிைலயும் உள்ளது. ேவர்ப்புழு பாதிப்பு அதிக 
அளவில் காணப்படுவதுடன் இறப்பு விகிதமும் 
காணப்படுகிறது. இந்தேவர்ப் புழுவிைன 
கட்டுப்படுத்த விவசாயிகள் சிலர் ேவப்ப 
எண்ைணைய பயன்படுத்துவது சற்ேற ைக 
ெகாடுப்பதாக ெதரிவித்தனர். தமிழ்நாடு 
ேவளாண்ைமப் பல்கைலக்கழகத்தில் நூற்புழு 
வியல் துைறயில் ேவதியியல் மற்றும் இயற்ைக 
முைறகளில் தீர்வு கூறப்படுவதாக ெதரிகிறது. 
ேகாைவயில் உள்ள இந்த நூற்புழுவியல் 
துைறயில், ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடர்பு 
ெகாண்டும், வங்கி கணக்கில் பணம் அனுப்பியும்,  
பார்சல் மூலமாகவும் ேசைவகைள ெபறவும்  
முடியும். இந்த வசதிைய பயன்படுத்திக்ெகாள்ள 
விவசாயிகளுக்கு ஆேலாசைன கூறப்பட்டது.

ேமலும் ேதயிைலக் ெகாசு பூச்சித் தாக்குதல் 
இருப்பைதயும் பார்க்கமுடிகிறது. இந்த வைக 
பூச்சிகள், ேதயிைல, ெகாய்யா, ேவம்பு ேபான்ற 

தாவரங்களில் ேகாைட காலத்தில் அதிகரித்து 
காணப்படும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
கூறுகின்றனர். இந்த பூச்சியின் தாக்குதலால் 
பழங்களில் பழுப்பு நிற திட்டுகள் வருகின்றன. 
இதனால் பழங்களின் ேதாற்றம் பாழாகிறது. 
இதைன கட்டுக்குள் ைவக்க ெதாடர்ச்சியான 
சிகிச்ைச ேதைவ எனவும் கூறப்படுகிறது. 
இதற்கும் ேவதியியல் மற்றும் இயற்ைக 
முைறகளில் தீர்வுகைள விவசாயிகள் 
பயன்படுத்திக்ெகாள்ள லாம். இருப்பினும் இது 
ேபான்ற சிகிச்ைச முைறகைள ைகயாளப் 
பணமும், ேநரமும், மனிதவளமும் 

ெசலவிடப்படுகிறது. சிகிச்ைச பலனளிக்காவிடில் 
நஷ்டேம மிஞ்சுவதாகவும், இவற்ைற தாண்டி 
லாபம் ெபற பழங்களுக்கு உரிய விைல 
கிைடக்கப்ெபறுவதில்ைல எனவும் விவசாயிகள் 
சிலர் ேவதைன ெதரிவித்தனர்.

பழ ஈக்கள் மா, ெகாய்யா முதலிய பழப் 
பயிர்கைள தாக்குகிறது. பழ ஈக்களின் 
ெதால்ைலயும் இந்த பகுதியில் பரவலாகக் 
காணப்படுகிறது. சில விவசாயிகள் இரசாயனப் 
ெபாறிகைள பயன்படுத்துகின்றனர். ேமலும் 
இதிலிருந்து பழங்கைள காக்க பழங்கைள முழு 
முதிச்சியைடய விடாமல் பறித்து விட ேவண்டும். 
இதைன தடுக்க இரசாயனத் ெதளிப்பு மருந்துகளும் 
உள்ளன.



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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ெகாேரானா ஊரடங்கு சமயத்தில் கடலூர் 
பகுதிகளில் பழங்கைளக் ெகாண்டு ெசல்ல 
தைடகள் இருந்ததும், அரசு தைலயிட்டு 
ெகாள்முதல் ெசய்ய ேகாரிக்ைக ைவத்ததுமாக 
ெசய்திகள் ெவளியாகின. ஆனால் இங்கு சிறிய 
அளவில் சாகுபடி ெசய்யும் விவசாயிகள் 
பழங்கைள ேதாட்டத்திேலேய  வியாபாரம் 
ெசய்து விடுகின்றனர். ெபரிய அளவில் சாகுபடி 
ெசய்யும்ேபாது விைளச்சல் முழுவைதயும்   
வியாபாரிகள் வாங்கி ெசல்வதில்ைல. ேதைவக்கு 
எஞ்சிய பழங்கைள  விவசாயிகள் ெசாந்தமாக 
விற்க சிரமப்படுகிறார்கள். இதற்கு தீர்வாக 
ெகாய்யாவில் மதிப்புக்கூட்டு ெபாருட்கள் ெசய்யும் 
முயற்சிகைள ேமற்ெகாள்ளலாம்.  ஜாம், சாறு, 
பானங்கள், ஐஸ் கிரீம் டாப்பிங், ெஜல்லி, தூள் 
ேபான்ற எண்ணற்ற மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட 
ெபாருட்கள் ெகாய்யா பழத்திலிருந்து தயாரிக்க 
இயலும்.

சிறிய அளவிலான சாகுபடியில், ெகாய்யா 
சிறந்த விைளச்சைல எளிதில் தரும் எனலாம். 
ெபரிய அளவிலான  சாகுபடியின் ேபாது ஆட்கள் 
பற்றாக்குைற மற்றும் அதிக கூலி உள்ளிட்ட 
பிரச்சைனகளும் வருகின்றது. ேமலும்  
இதைனயடுத்து சந்ைதப்படுத்துவதிலும், பயிர் 
பாதுகாப்பிற்கும், ேமலாண்ைமக்கும் ெபரிய 
ேதாட்டங்களில் பிரச்சைனகள் வருவது இயல்பு 
தான் என்றாலும் உரிய சாகுபடி முைறகைள 
ைகயாளுவதன் மூலம்  நல்ல விைளச்சைல 
காணலாம்.

இயந்திரமயத்தில் முன்ேனற்றமாக அேநக 
விவசாயிகள் பவர் வீடர் பயன்படுத்துகின்றனர். 
ேமலும் சில ேவைலகளுக்கு இயந்திரங்கைள 
கண்டறிந்து பயன்படுத்த விவசாயிகள் முன் வர 
ேவண்டும். சில விவசாயிகள் ேவதியியல் 
மருந்துகைள தவிர்த்து இயற்ைக முைறகைள 
மட்டுேம ைகயாளுகின்றனர். இவற்ைற 
பார்க்ைகயில் ெகாய்யா  சாகுபடியில் வளர்ச்சிேய 
ெதரிகிறது.  வளர்ச்சிகளும் இலாபமும் இருந்தாலும் 
அவர்களுக்கு ைக ெகாடுத்து உதவ அரசும், 
தன்னார்வ நிறுவனங்களும், மக்களும் முன் வர 
ேவண்டும்.

கட்டுைரயாளர்
ெபாறியாளர் சி.ரத்தினேவல்
முைனவர் பட்ட முதலாமாண்டு மாணவர்,
பண்ைண இயந்திரவியல் மற்றும் சக்தி ெபாறியியல் துைற, 
தமிழ்நாடு ேவளாண்ைம பல்கைலக்கழகம், ேகாைவ.
மின்னஞ்சல்: rathinavelesr@gmail.com, 
ெதாடர்பு எண்: 9715536119



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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திருவண்ணாமைல மாவட்டத்தில் வாழ்ந்து 
காட்டுேவாம் திட்டம் தமிழக அரசால் ஆறு 
வட்டாரங்களில் ெசயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த 
திட்டத்தின் மூலம் நடத்தப்பட்ட மாவட்ட 
பகுப்பாய்வின் மூலம் முதன்ைம சாகுபடி பயிர் 
நிலக்கடைல என கண்டறிந்ேதாம். தமிழகத்தின் 
முதன்ைம எண்ைணவித்துப் பயிரான நிலக்கடைல 
சாகுபடி பரப்பு மற்றும் உற்பத்தியில் 
திருவண்ணாமைல மாவட்டம் முதலிடத்தில் 
உள்ளது. ேமலும் விவசாயிகளின் இடுெபாருள் 
ெசலைவக் குைறத்து உற்பத்திைய அதிகரிக்கும் 
புதிய விவசாயத் ெதாழில்நுட்பங்கைள 
விவசாயிகளிடம் வாழ்ந்து காட்டுேவாம் திட்டம் 
மூலம் ெகாண்டு ெசல்ல விரும்பிேனாம். இதன் 
முன்ேனாட்டமாக வாழ்ந்து காட்டுேவாம் திட்டம் 
ெசயல்படும் வட்டாரங்களில் உள்ள 308 
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கைடபிடிக்க ேவண்டிய பணிகள் மற்றும் 
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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இவ்வாறு பயிற்சி ெபற்ற விவசாயிகள் 
(SPARK)  அவரவர் பஞ்சாயத்துகளில் உள்ள 
உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு விவசாயிகள் மற்றும் 
இதர விவசாயிகளுக்கும் விைத விைதப்பு முதல் 
அறுவைட வைர ெமாத்தமாக 16 நாட்கள் என 
(பிரதிவாரம் 1 நாள்) பயிரின் அைனத்து வளர்ச்சி 
நிைலகளிலும் கூடி அவர் பயிற்சியில் 
கற்றுக்ெகாண்டவற்ைற விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி 
அளிக்கப்படுகிறது மற்றும் அவருைடய நிலத்தில் 
மாதிரிப் பரப்பில் பயிர் விைளவித்தும் 
காண்பிக்கப்பட்டது. பயிர் விைதப்பிற்கு முன் 
பயிற்சி ெபறுேவாரிடம் மண் மாதிரிகைள ெபற்று 
ேவளாண் அறிவியல் நிைலயம் மூலம் மண் 
பரிேசாதைன ெசய்து அதன் பரிந்துைரயின்படி 
சரியானேநரத்தில் சரியான அளவுகளில் உரமிட 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.   பிரதிவாரம் 
நைடெபறும் பயிற்சியில் பயிரின் அந்த வளர்ச்சி  
நிைலயில் ஏற்படும் பிரச்சைனகள் குறித்து  
விவாதித்து மற்றும் கள ஆய்வு ெசய்து தகுந்த 
ஆேலாசைனகள் வழங்கப்பட்டது. பயிற்சியின் 

ேபாது பூ பூக்கும் தருவாயில் நிலக்கடைல ரிச் 
ெதளிப்பதால் பூ பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கிறது 
என்பைத மாதிரி பரப்பில் ெசயல்விளக்கம் ெசய்து 
காண்பிக்கப்பட்டது. அேதேபால் மண் 
அைணப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் சரியான 
முைறயில் மண் அைணப்பது மற்றும் மண் 
அைணப்பின் ேபாது ஜிப்சம் உரமிடுவதால் 
நிலக்கடைலயில் எண்ெணய் அளவு அதிகரிக்கிறது 
என்பது  குறித்தும் விளக்கப்பட்டது. அறுவைட 
சமயத்தில் இயந்திரம் மூலம் அறுவைட 
ெசய்வதால் ேநரம் மற்றும் அறுவைட ெசலவு 
குைறவது குறித்து எடுத்துைரக்கப்பட்டது. 
அறுவைடக்கு பின் நிலக்கடைலயில் இருந்து 
எந்ெதந்த  மதிப்பு கூட்டுப் ெபாருள்கள் 
தயாரிக்கப்படுகிறது அதனால் விவசாயிகளின் 
வருமானம் அதிகரிப்பது குறித்தும் 
விவாதிக்கப்பட்டது. அேதேபால் நிலக்கடைல 
சந்ைதப்படுத்துதல் குறித்தும் ஆேலாசைனகள் 
வழங்கப்பட்டது.
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ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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கட்டுைரயாளர்கள்
ப. வசந்தகுமார் 
மாவட்ட ெசயல் அலுவலர் 
வாழ்ந்து காட்டுேவாம் திட்டம், 
திருவண்ணாமைல மாவட்டம்

த.ரஞ்சித்குமார் 
(மூதறிவியல் ேவளாண்ைம )
இளம் வல்லுநர் 
வாழ்ந்து காட்டுேவாம் திட்டம் 
திருவண்ணாமைல மாவட்டம் 
மின்னஞ்சல்: 
ranjithkumardhanapal694@
gmail.com 

இவ்வாறு திருவண்ணாமைல மாவட்டம் 
கலசப்பாக்கம் வட்டாரத்தில் லாடவரம் 
ஊராட்சியில் வாழ்ந்து காட்டுேவாம் திட்டத்தால் 
நடத்தப்பட்ட சமுதாய பண்ைணப்பள்ளியின் 
மூலம் ேவளாண் அறிவியல் நிைலயத்தில் (KVK)  
3 நாட்கள் பயிற்சி ெபற்று விவசாயிகளுக்கு 
பயிற்சி அளித்த  திருமதி. ேரவதி  (SPARK)  
நம்மிடம் பகிர்ந்து ெகாண்டாதவது KVK வில் 
அளிக்கப்பட்ட பயிற்சி மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் 
மற்றும் இதுவைர இருந்த சந்ேதகங்கள் 
அைனத்தும் தீர்க்கப்பட்டது எனக்கூறினார். 
அேத ேபால நான் எங்கள் கிராமத்தில் பயிற்சி 
அளிக்கும் ேபாது ஏற்படும் சந்ேதகங்கைள 
ேவளாண் அறிவியல் நிைலயத்ைத (KVK) 
ெதாடர்புெகாண்டு ஆேலாசைன ெபற்று 
விவசாயிகளிடம்  ெதரிவித்ேதன் என்றார். பயிரின் 
அைனத்து வளர்ச்சி நிைலகளிலும் பயிற்சி 
நைடெபறுவதால் அந்தந்த வளர்ச்சி நிைலயில் 
விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் சந்ேதகங்கள் மற்றும் 
பயிரில் ஏற்படும் ேநாய்த் தாக்குதல் மற்றும் 
பூச்சித் தாக்குதைல கட்டுப்படுத்தும் முைறகள் 
சரியான ேநரத்தில் விவசாயிகளுக்கு 
ெதரிவிக்கப்படுவதால் பயிரின் விைளச்சல் 
குைறவது தடுக்கப்படுகிறெதன்று ெதரிவித்தார்.

பயிற்சியின் ேபாது என்னுைடய 60 ெசன்ட் 
நிலத்தில் மாதிரி சாகுபடி பரப்பாக 
எடுத்துக்ெகாண்டு அதில் பயிற்சியில் 

கற்றுெகாண்டவற்ைற விவசாயிகளுக்கு ெசய்து 
காட்டிேனன் எனக்கூறினார். அவ்வாறு பயிற்சியில் 
கற்றுக்ெகாண்ட முைறயில் மாதிரி சாகுபடி 
பரப்பில் பயிர் ெசய்யும் ேபாது உற்பத்தி ெசலவு 
குைறகிறது மற்றும் ஏற்கனேவ கிைடக்கும் 
விைளச்சைல விட ஏக்கருக்கு 5 முதல் 7 
மூட்ைடகள் அதிகமாக கிைடக்கிறது மற்றும் 
இனி வரும் காலங்களில் பயிற்சி ெபற்ற முைறயில் 
சாகுபடி ெசய்து பயன் ெபறுேவாம் என்று 
கூறினார். எங்கள் கிராம விவசாயிகளும் பயிற்சி 
ெபற்ற முைறயில் பயிர்ெசய்தும் மதிப்பு கூட்டியும் 
விற்றதால் அதிக லாபம் ெபற்றனர்.  இவ்வாறு 
மிகவும் பயனுள்ள பயிற்சிைய ஏற்படுத்தி 
ெகாடுத்த வாழ்ந்து காட்டுேவாம் திட்டத்திற்கு 
தன்னுைடய கிராம விவசாயிகள் சார்பாக 
நன்றிைய ெதரிவித்துக்ெகாண்டார். இதுேபான்ற 
ெதாழில்நுட்பங்கைளப் பின்பற்றி மற்ற 
விவசாயிகளும் பயன்ெபற ேவண்டுகிேறாம்.

ெச.அரசு
ெசயல் அலுவலர் 
(திறன் வளர்ப்பு மற்றும் ேவைல வாய்ப்பு )
வாழ்ந்து காட்டுேவாம் திட்டம் 
திருவண்ணாமைல மாவட்டம்



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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பல்ேவறு துைறகளில் 
ட்ேரான்களின் பயன்பாடுகள்

ெதாழில்நுட்பம்

பூச்சிகள் மற்றும் ேநாய்களால் ஏற்படும் 
உயிரியல் அழுத்தங்கள் உலகளாவிய உணவு 
தானிய உற்பத்திையக் குைறக்கும் ேபரழிைவ 
ஏற்படுத்துவது நன்கு அறியப்பட்டதாகும். 
பூச்சிகள் மற்றும் ேநாய்களால் ஏற்படும் உணவு 
ெபாருட்களின் இழப்புகள் 37%க்கும் அதிகமாக 
இருப்பதாக உணவு மற்றும் விவசாய நிறுவனம் 
(FAO) கணித்துள்ளது. பூச்சிகைள திறம்பட 
நிர்வகிப்பைத உறுதிெசய்யும் வைகயில் தாவரப் 
பாதுகாப்பு நடவடிக்ைக துல்லியமாக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டும். இந்தியாவில், 80% 
க்கும் அதிகமான விவசாய நிலங்கள் சிறு மற்றும் 
குறு (<1 ெஹக்ேடர்) வைகையச் ேசர்ந்தைவ, 
எனேவ பூச்சிகளின் ஆக்கிரமிப்புகைள 
நிர்வகிப்பது மிகவும் கடினமான ஒன்றாகும். 
பூச்சிகளுக்கு எதிராக தாவரப் பாதுகாப்பு 

இரசாயனங்களின் வருடாந்திர உலகளாவிய 
பயன்பாடு 3 பில்லியன் கிேலாவிற்கும் அதிகமாக 
இருப்பதாக ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பயிர்கள் 
மீது ெதளிக்கப்படும் பூச்சிக்ெகால்லிகளின் 
பயன்பாடு 20-30% ஐ விட அதிகமாக உள்ளது, 
மீதமுள்ள 70-80% மண் மற்றும் நீர்வாழ் மாசுபாடு 
மற்றும் பயிர் விைளச்சலின் தரத்ைத ேமாசமைடயச் 
ெசய்யும் ஓட்டம், கசிவு மற்றும் ஆவியாதல் என 
ெசல்கிறது. இந்த சூழ்நிைலயில், தாவரப் 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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பாதுகாப்பு நடவடிக்ைககைள 
பயனுள்ள மற்றும் சரியான 
ேநரத்தில் ெதளிப்பது மிகவும் 
முக்கியமானது. இக்காரணங்களால் 
விவசாயத்தில் ட்ேரான் பயன்பாடு 
முதன்ைமயாக பூச்சிக்ெகால்லி 
பயன்பாடுகளில் ஈடுபடுத்தபட்டது. 
ேபரிடர் பாதுகாப்பு, ேமலாண்ைம, 
ேவளாண்ைம, சுற்றுலா, 
திைரப்படம், ெபாழுதுேபாக்கு 
உள்ளிட்ட பல்ேவறு துைறகளில் ட்ேரான்கள் 
பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது. எனினும் 
ேவளாண்ைமத் துைறயில் ட்ேரான்களின் 
பயன்பாடு சமீபத்திய ஆண்டுகளில் 
அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

வயல்களில் ட்ேரான்கள் மூலம் பூச்சி 
மருந்துகள், உரங்கள் ெதளிக்கும் புதிய முைற, 
விவசாயிகளிடம் வரேவற்ைப ெபற்றுள்ளது. 
ெசடிகளுக்கு பூச்சி மருந்து ெதளிக்க ெசலவு 
அதிகரிப்பேதாடு, கால விரயம் ஏற்படுகிறது. 
3 கிேலா மீட்டர் தூரம் வைர பறக்கும் திறன் 
ெகாண்ட இந்த ட்ேரான் மூலம், ஒரு நாைளக்கு 

40 எக்கர் பரப்பளவிலான ெசடிகளுக்கு மருந்து 
ெதளிக்கலாம் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
டிேரான் மூலம் ெதளிப்பதால் மிகக்குைறந்த 
அளவு அதாவது 3ல் 1 பங்கு பூச்சிமருந்து 
பயன்பாட்டு அளவு குைறகிறது. ெசலவினம் 
குைறவு, எளிதாகக் கருவிைய இயக்குவேதாடு 
குைறந்த ேநரத்தில் அதிக பரப்பளவில் மருந்து 
ெதளிக்க, அதாவது 1 ஏக்கருக்கு 10 நிமிடத்தில் 
சீராக அைனத்து இடங்களிலும் ெதளிக்கலாம். 
குைறந்த ெசலவில், ேவைல விைரவாக முடிவதால், 
இந்த முைறக்கு விவசாயிகள் மத்தியில் வரேவற்பு 
அதிகரித்துள்ளது.

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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காடுகளில் விைதப் பந்துகைள பரப்பி நடும் 
ேவைலைய ேவகமாகச் ெசய்யக்கூடியது. 
வான்வழி விைதப்பின் ஒரு அம்சம் குைறந்த 
ெசலவில் விைரவான காடுகைள வளர்ப்பதற்கான 
சாத்தியமாகும், இது தற்ேபாைதய சுற்றுச்சூழல் 
சூழ்நிைலயில் மிகவும் முக்கியமானது.

ட்ேரான் பயன்பாட்டிைன ஊக்குவிக்கும் 
வைகயில் இந்திய தபால் துைற ஆளில்லா 
விமானம் மூலம் தபால்கைள விநிேயாகம் 
ெசய்யும் ேசாதைன முயற்சியில் ஈடுப்பட்டது. 
அங்ஙனம்-ெதாடங்கிய இடத்திலிருந்து 46 கிமீ 
ெதாைலவில் உள்ள இலக்ைக அைடய ஆளில்லா 
விமானம் சுமார் 25 நிமிடங்கள் 
எடுத்ததுக்ெகாண்டதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ெகாேரானா ேபான்ற அவசர காலங்களில், 
முக்கியமான அணுகல் மருத்துவமைனகளில் 
இரத்தம் மற்றும் மருந்துப் ெபாருட்கள் கிைடப்பது 
ெபரும்பாலும் குைறவாகேவ இருக்கும், 
இதுேபான்ற பற்றாக்குைறையப் ேபாக்குவதற்காக 
ட்ேரான்கள் மருந்து ெபாருட்கைள விநிேயாகம் 
ெசய்ய நகரங்களில் பயன்படுத்தபட்டு வருகின்றன.

அேமசான் ப்ைரம் ஏர் அல்லது பிைரம் ஏர், 
தற்ேபாது அேமசானால் உருவாக்கப்படும் 
ட்ேரான் ெடலிவரி ேசைவயாகும். ஆர்டர் ெசய்த 

30 நிமிடங்களுக்குள் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 
தனிப்பட்ட ேபக்ேகஜ்கைள தன்னாட்சி முைறயில் 
பறக்க ெடலிவரி ட்ேரான்கைளப் 
பயன்படுத்துகிறது.

ட்ேரான் ெதாழில்நுட்பத்தில் ஏராளமான 
நன்ைமகள் இைணக்கப்பட்டிருந்தாலும், 
ட்ேரான்கைளப் பயன்படுத்துவதற்கு ஒவ்ெவாரு 
நாட்டிற்கும் அதன் ெசாந்த ஒழுங்குமுைற 
வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளன. ஆளில்லா 
விமானங்கைளப் பயன்படுத்த அதிகாரிகளி 
டமிருந்து முன் அனுமதி ெபறுவது மிகவும் 
அவசியமானது ஆகும்.

கட்டுைரயாளர்கள்
பி. சுஜாதா, மு. சித்ரா மற்றும் அ. ேவலாயுதம்
ேவளாண்ைமக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிைலயம்,  
தமிழ்நாடு ேவளாண்ைமப் பல்கைலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 
மின்னஞ்சல்: mchitrabiochem@gmail.com 
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பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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தைழக்கூளம் என்பது தாவர வளர்ச்சி மற்றும் 
அதிகமான பயிர் உற்பத்திக்கு மிகவும் சாதகமான 
நிைலைமகைள உருவாக்க மண்ைண மூடும் 
ெசயல்முைற அல்லது  நைடமுைறயாகும். 
தைழக்கூளம் என்றால் மண்ைண மூடுவது. 
பசுைமயான இைலகள், ைவக்ேகால், 
காய்ந்துேபான இைலகள் மற்றும் உரம் ேபான்ற 
இயற்ைக தைழக்கூளம் பல நூற்றாண்டுகளாகப் 
பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும், கடந்த 60 
ஆண்டுகளில் ெசயற்ைகப் ெபாருட்களின் வருைக 
தைழக்கூளத்தின் முைறகைளயும் 
நன்ைமகைளயும் மாற்றியுள்ளது.  மற்ற 
தைழக்கூளங்களுடன் ஒப்பிடும் ேபாது, பிளாஸ்டிக் 
தைழக்கூளம் முற்றிலும் தண்ணீரில் ஊடுருவ 
முடியாதது, எனேவ இது மண்ணிலிருக்கும் 
ஈரப்பதம் ேநரடியாக ஆவியாவைதத் தடுக்கிறது, 

இதனால் நீர் இழப்புகள் மற்றும் ேமற்பரப்பில் 
மண் அரிப்பு ஏற்படுவது கட்டுப்படுத்துகிறது. 
இதனால் இந்த முைறயானது நீர் பாதுகாப்பில் 
சாதகமான பங்ைக வகிக்கிறது. ஆவியாவைத 
குைறப்பதும் ஒரு துைண விைளைவக் 
ெகாண்டுள்ளது; இது உப்பு ெகாண்ட நீரின் 
எழுச்சிையத் தடுக்கிறது.  இது அதிக உப்பு 
உள்ளடக்கம் ெகாண்ட நாடுகளில் முக்கியமான 
முைறயாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.
பிளாஸ்டிக் தைழக்கூளங்களின் நன்ைமகள்

1. தைழக்கூளம் உரங்கள் இடுவைத 
எளிதாக்குகிறது மற்றும் கசிவு மூலம் தாவர 
ஊட்டச்சத்து இழப்ைபக் குைறக்கிறது.

2. தைழக்கூளம் மண்ணின் 
ேநாய்க்கிருமிகளுக்கு ஒரு தைடயாக இருக்கும்

பயிர் உற்பத்தியில் 
பிளாஸ்டிக் தைழக்கூளம்

ெதாழில்நுட்பம்



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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3. ஒளிபுகா தைழக்கூளம் கைளகள் 
முைளப்பைத தடுக்கிறது

4. பிரதிபலிப்பு தைழக்கூளம் சில பூச்சிகைள 
விரட்டும் தன்ைமையக் ெகாண்டுள்ளது

5. தைழக்கூளம் இரவு ேநரத்திலும் ஒரு 
சூடான ெவப்பநிைலைய பராமரிக்கிறது, இது 
விைதகைள விைரவாக முைளக்க ைவக்க 
உதவுகிறது மற்றும் இளம் தாவரங்கள் வலுவான 
ேவர் வளர்ச்சி அைமப்ைப விைரவாக ெபருகிறது.

6. மண் சூரியமயமாக்கல் ெசயல்பாட்டில் 
ெசயற்ைக தைழக்கூளம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது

7.  தைழக்கூளம் அதிக அளவு நுண்ணுயிர் 
ெசயல்பாட்டின் காரணமாக கார்பன்-ைட-
ஆக்ைசடு அதிகமாக இருக்கும் தாளின் கீழ் ஒரு 
நுண் காலநிைலைய உருவாக்குகிறது.

8. தைழக்கூளத்தின் கீழ், பயிர் காலத்தில் 
மண் அைமப்பு பராமரிக்கப்படுகிறது

9. ஆரம்ப முைளப்பு கிட்டத்தட்ட 2-3 
நாட்கள் முன்னதாக இருக்கும்

10. நிலக்கடைல ேபான்ற பயிர்களில் சிறந்த 
ேவர் முடிச்சுகள் உருவாக உதவுகிறது

11. நூற்புழுக்களின் எண்ணிக்ைக குைறகிறது

12. மைழத் துளிகளால் மண் முழுைமயாக 
மூடப்பட்டிருப்பதால் நீர் அரிப்பு முற்றிலும் 
தவிர்க்கப்படுகிறது

13. கரிம தைழக்கூளத்துடன் ஒப்பிடும் ேபாது 
அது நீண்ட காலத்திற்கு ேசைவ ெசய்கிறது.
ஈரப்பதம் பாதுகாத்தல்

• பிளாஸ்டிக் காகிதம் அதன் ஈரப்பதம் 
தடுப்பு பண்புகைள மண்ணின் ஈரப்பதம் 
தைழக்கூளத்தின் கீழ் மண்ணின் ேமற்பரப்பில் 
இருந்து ஆவியாகும் நீைர ெவளிேயற்ற 
அனுமதிக்காது. தைழக்கூளத்தின் கீழ் 
ேமற்பரப்பில் ஒடுங்கி மீண்டும் துளிகளாக விழும்.

• இதனால் ஈரப்பதம் பல நாட்களுக்குப் 
பாதுகாக்கப்பட்டு இரண்டு நீர்ப்பாசனங்களுக்கு 
இைடேயயான காலத்ைத அதிகரிக்கிறது

• பாசன நீர் அல்லது மைழப்ெபாழிவு, 
தாவரப் பகுதிையச் சுற்றியுள்ள தைழக்கூளம் மீது 
துைளகள் மூலமாகேவா அல்லது தைழக்கூளம் 
ெசய்யப்படாத பகுதிகள் வழியாகேவா 
மண்ணுக்குள் ெசல்கிறது.
கைள கட்டுப்படுத்தல்

• கருப்பு பிளாஸ்டிக் காகிதம் சூரிய ஒளிைய 
மண்ணின் வழியாக ெசல்ல அனுமதிக்காது

• கறுப்புப் படலத்திற்கு கீேழ சூரிய ஒளி 
இல்லாத நிைலயில் ஒளிச்ேசர்க்ைக நைடெபறாது 
எனேவ, இது கைள வளர்ச்சிையத் தடுக்கிறது.
வரம்புகள்

• கரிம தைழக்கூளங்களுடன் ஒப்பிடும் 
ேபாது அைவ வணிக உற்பத்தியில் பயன்படுத்தும் 
விைல அதிகம்



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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• கறுப்புப் படலத்தின் அதிக ெவப்பநிைல 
காரணமாக இளம் ெசடிகள் கரிந்திட வாய்புள்ளது.

• ேமலுரமிட ேவண்டிய உரங்கைளப் 
பயன்படுத்துவதில் சிரமம்

• ஊர்வன நடமாட்டம் மற்றும் ெகாறிக்கும் 
ெசயல்பாடுகள் சில இடங்களில் காணப்படுகிறது

• சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு
• இயந்திர இயக்கத்தில் சிரமம்
• ெமல்லிய தைழக்கூளம் பயன்படுத்தி 

ஒரு பருவத்திற்கு ேமல் பயன்படுத்த முடியாது
• ெமல்லிய படலத்தில் கைள ஊடுருவல்
• கால்நைடகளுக்கு நச்சு

பயன்பாட்டு பகுதிகள்
தைழக்கூளம் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படு 

வதன் ேநாக்கம் கீழ்கண்டவாறு

• மானாவாரி பகுதிகளில் ஈரப்பதம் 
பாதுகாப்பு

• பாசனப் பகுதிகளில் நீர்ப்பாசன 
அதிர்ெவண் குைறப்பு மற்றும் நீர் ேசமிப்பு

• பசுைம இல்ல சாகுபடியில் மண் 
ெவப்பநிைல மிதமானதாக இருக்க ேவண்டும்

• மண்ணில் பரவும் ேநாய்கைளக் 
கட்டுப்படுத்த மண் சூரியமயமாக்கல்

• மைழயின் தாக்கத்ைதக் குைறத்து மண் 
அரிப்ைபத் தடுக்கவும், மண் இறுக்கத்ைத 
பராமரிக்கவும்

• அதிக மதிப்புள்ள பயிர்கள் பயிரிடப்படும் 
இடங்களில் மட்டும்.

கட்டுைரயாளர்
முைனவர். வி. மாலதி
உதவிப் ேபராசிரியர் (மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு ெபாறியியல்),  
ேவளாண் ெபாறியியல் துைற, 
எஸ்ஆர்எம் ேவளாண் அறிவியல் கல்லூரி, 
ேவந்தர் நகர், பாபுராயன்ேபட்ைட, ெசங்கல்பட்டு. 
மின்னஞ்சல்: malathiswce@gmail.com 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-3  | இதழ் - 5  | அக்ேடாபர் 2022  | புரட்டாசி-ஐப்பசி 19

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 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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முன்னுைர
மரவள்ளிக்கிழங்கு (மானிஹாட் எஸ்கு 

ெலண்டா கிராண்ட்ஸ்) ெதன் அெமரிக்காைவ 
பூர்வீகமாகக் ெகாண்ட பயிராகும். இதன் அதிக 
மாவுசத்து உள்ளடக்கம் காரணமாக உலகில் 500 
மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு முக்கிய 
உணவாக விளங்குகிறது. அதிக உற்பத்தித்திறன் 
மற்றும் காலநிைல மாற்றத்ைதத் தாங்கும் திறைன 
ெகாண்டதால் மரவள்ளிக்கிழங்கு எதிர்கால 
உணவுப் பாதுகாப்பு பயிராகக் கருதப்படுகிறது.  
இது குைறந்த வளமான மண்ணிலும் நன்றாக 

வளரக்கூடிய பயிராகும், ேமலும் பல்ேவறு மண் 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிைலைமகளுக்கு ஏற்றது. 
மரவள்ளிக்கிழங்கு குைறந்தபட்ச 
இடுெபாருட்களுடன் ெவவ்ேவறு விவசாய 
முைறகளுக்கு ஏற்ற பயிராகும் மற்றும் ெவப்பமான, 
ஈரப்பதமான காலநிைல மற்றும் நல்ல 
மைழயுடனும் நன்றாக வளரும். நீர்ப்பாசனப் 
பயிராக ஆண்டு முழுவதும் பயிரிடலாம், ேமலும் 
மானாவாரிப் பயிராக, பருவமைழ ெதாடங்கும் 
முன் அல்லது பருவமைழக்கு இைணயாக 
பயிரிடலாம்.  இந்தியாவில், மரவள்ளிக்கிழங்கு 

மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடி மூலம் 
விவசாயப்ெபண்களின் வாழ்க்ைகத் 

தரத்திைன ேமம்படுத்துவதற்கான உத்திகள்

ேவளாண் விரிவாக்கம்
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ெபரும்பாலும் ேகரளா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் 
பிரேதசம், கர்நாடகா மற்றும் வடகிழக்கு 
மாநிலங்களின் சில பகுதிகளில் பயிரிடப்படுகிறது.  
இது சைமத்த கிழங்குகளாக 
உட்ெகாள்ளப்படுகிறது, கால்நைடகள் மற்றும் 
ேகாழிகள் தீவனத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

ஐ. சி. ஏ. ஆர்- மத்திய கிழங்குப் பயிர்கள் 
ஆராய்ச்சி நிைலயத்தில் உருவாக்கப்பட்டு 
ெவளியிடப்பட்ட ேமம்படுத்தப்பட்ட 
மரவள்ளிக்கிழங்கு இரகங்களான ஸ்ரீ ெஜயா, ஸ்ரீ 
விஜயா, ஸ்ரீ பத்மநாபா, ஸ்ரீ அதுல்யா, ஸ்ரீ 
ஸ்வர்ணா, ஸ்ரீ பவித்ரா, ஸ்ரீ ெரக்ஷா, ஸ்ரீ சக்தி 
மற்றும் ஸ்ரீ சுவர்ணா ஆகியைவ விவசாயிகளின் 
மத்தியில் பிரபலமானைவ.  மரவள்ளித் தண்டுகள் 
மூலம் இனப்ெபருக்கம் ெசய்யப்பட்டு 6-10 
மாதங்களுக்குள் அறுவைட ெசய்யப்படுகிறது 
மற்றும் இதன் மகசூல் ஒரு ெஹக்ேடருக்கு சுமார் 
25 முதல் 40 டன் ஆகும். மரவள்ளிக்கிழங்கு 
ஸ்டார்ச், மாவு மற்றும் எத்தனால் ேபான்ற 
ெதாழில்துைற ெபாருட்களுக்கான இடுெபாருட்க 
ளின் முக்கிய மூலமாகும். மரவள்ளிக்கிழங்கு 
பேயாஎத்தனால் உற்பத்திக்கான ஆதாரமாக 
உள்ளதால் அதன் முக்கியத்துவத்ைத உணர்ந்து, 
மரவள்ளிப் பயிர் மத்திய அரசாங்கத்தின் ‘உயிர் 
எரிெபாருள் மீதான ேதசிய ெகாள்ைக 2018’ இல் 
ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது.  மரவள்ளிக்கிழங்கு ஒரு 
ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு பயிர் மற்றும் இந்தியாவில் 

சுமார் 10 லட்சம் விவசாய குடும்பங்களுக்கு 
நிைலயான வாழ்வாதாரத்ைத வழங்குகிறது.  
ெபண்களுக்கு ேவைல வாய்ப்புகைள 
வழங்குவதால் இது ெபண்களுக்கு உகந்த 
பயிராகும்.
விவசாயத்தில் ெபண்களின் ஈடுபாடு

வளரும் நாடுகளில் விவசாயத் 
ெதாழிலாளர்களில் 43 சதவீதம் ேபர் ெபண்களாவர். 
ெதற்காசியா நாடுகள் மற்றும் இந்தியாவில் 
விவசாயத்தில் ெபண்களின் பங்கு 30 சதவீதம் 
ஆகும் (எஃப் ஏ ஓ 2011 மற்றும் இந்திய அரசு, 
2018).  ஒரு ெகாள்ைக அல்லது திட்டமாக 
ேமற்ெகாள்ளப்படும் விவசாயத்தின் 
ெபரும்பாலான வளர்ச்சித் திட்டங்கள், ஆண் 
மற்றும் ெபண்களின் குறிப்பிட்ட பாலினத் 
ேதைவகைள நிவர்த்தி ெசய்யத் தவறிவிட்டன.  
ேமலும், உற்பத்தி வளங்கள், உள்ளீடுகள் மற்றும் 
விவசாய ேமம்பாட்டு ேசைவகளுக்கான அணுகல் 
இல்லாைம காரணமாக குைறந்த விவசாய 
உற்பத்தித்திறன் மற்றும் குைறந்த அளவு புதிய 
ெதாழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்டுக்கு 
வழிவகுக்கிறது.
மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடியில் ெபண்களின் 
ஈடுபாடு

ெபண்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு வழக்கமான 
உணவு விநிேயாகத்திற்காக மரவள்ளிக்கிழங்கின் 
மீது மிகுந்த நம்பிக்ைக ைவத்துள்ளனர்.  
மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடியில் விவசாய 
ெபண்கள் நிலம் தயாரித்தல், நடவு, நீர்ப்பாசனம், 
கைள ேமலாண்ைம, பூச்சி மற்றும் ேநாய் 
ேமலாண்ைம, அறுவைட, பதப்படுத்துதல் மற்றும் 
மதிப்பு கூட்டல் முதலிய பணிகளில் 
ஈடுபடுகின்றனர்.  மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடியில் 
ெபண்கள் பங்ேகற்றாலும், அவர்களின் பங்ேகற்பில் 
பாலின இைடெவளி காணப்படுகிறது.  இந்த 
பாலின இைடெவளிைய அங்கீகரிக்கத் தவறினால், 
பயனுள்ள விவசாய வளர்ச்சிைய அைடவதற்கான 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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முயற்சிைய பாதிக்கும்.  இதன் விைளவாக, 
எந்தெவாரு வளர்ச்சித் தைலயீடுகளிலும் 
பாலினத்ைத முதன்ைமப்படுத்துவது 
முக்கியமானது.  மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடியில் 
குறிப்பிட்ட பாலினத் ேதைவகள் மற்றும் 
ெபண்களின் முக்கியத்துவத்ைத முன்னிறுத்தி, 
தமிழ்நாட்டில் மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடிைய 
வலுப்படுத்துவதற்கான உத்திகைள உருவாக்க 
பலங்கள், பலவீனங்கள், வாய்ப்புகள் மற்றும் 
சவால்கள் குறித்த (SWOC) பகுப்பாய்வு முைற 
பயன்படுத்தப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் மரவள்ளிக்கிழங்கு முைறேய 
81143 ெஹக்ேடர் பரப்பளவு, 3065134 டன்கள் 
உற்பத்தி மற்றும் ஒரு ெஹக்ேடருக்கு 37.77 
டன்கள் உற்பத்தித்திறைன ெகாண்டது.  

தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 
மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடி கணிசமான பரப்பளவு 
(912 ெஹக்ேடர்), 35561 டன் உற்பத்தி மற்றும் 
ெஹக்ேடருக்கு 38.99 டன் உற்பத்தித்திறன் 
ெகாண்டிருப்பதன் அடிப்பைடயில் ஆய்வு 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது (தமிழக அரசு, 2020). 
இம்மாவட்டத்தில் மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடிைய 
ஊக்குவிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாய 
அைமப்புகள், மாநில ேதாட்டக்கைலத்துைற 

மற்றும் ேவளாண் அறிவியல் 
நிைலயங்களிடமிருந்து விவசாயிகளின் பட்டியல் 
ேசகரிக்கப்பட்டது.  மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடி 
ெதாடர்பான முதன்ைம மற்றும் இரண்டாம் 
நிைலத் தகவல்கள் 60 ெபண் 
விவசாயிகளிடமிருந்து அவர்களின் வாழ் வாதார 
ேமம்பாட்டு அளைவ மதிப்பிடுவதற்காக 
ேசகரிக்கப்பட்டன. 
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 
விவசாயப்ெபண்களின் மரவள்ளிக்கிழங்கு 
சாகுபடி
ெபண் விவசாயிகளால் உணரப்பட்டு 
அறிவிக்கப்பட்ட மரவள்ளிக்கிழங்கு 
சாகுபடியின் SWOC பகுப்பாய்வு

 SWOC பகுப்பாய்வு என்பது 
மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடியின் ெவற்றி மற்றும் 

வளர்ச்சிக்கு உதவும் மற்றும் 
தடுக்கும் ெவளிப்புற மற்றும் உள் 
காரணிகைள வைரயறுக்கப் 
பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 
ெதாைலேநாக்க திட்டமிடல் 
முைறயாகும்.  பலங்கள் மற்றும் 
வாய்ப்புகள் உள் ேதாற்ற காரணிகள் 
அேதசமயம் பலவீனங்கள் மற்றும் 
சவால்கள் ெவளிப்புற ேதாற்ற 
காரணிகள் ஆகும்.  ெபண் 
விவசாயிகளால் அறிவிக்கப்பட்ட 
மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடியின் 
SWOC பகுப்பாய்வின் விவரங்கள் 
கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பலங்கள்
• பல்ேவறு விவசாய பருவ 

காலநிைலகளுக்கு ஏற்றது

• குைறவான வளங்களின் பயன்பாடு 
மற்றும் பயிர் ேமலாண்ைம

• அதிக விைளச்சல் திறன்

• உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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பாதுகாப்பிற்கான முக்கியமான 
பயிர்

• கால்நைடகள் தீவனத்தின் 
ஆதாரம்

• ே வ ை ல வ ா ய் ப் பு 
உருவாக்கம்

• ஆண்டு முழுவதும் 
சாகுபடி ெசய்ய முடியும்

• மிதமான சாகுபடி ெசலவு 
மற்றும் பருவ கால நிைல 
மாற்றங்களுக்கு அதிக 
‘ெநகிழ்வுத்தன்ைம’

• சந்ைத விைல மற்றும் ேதைவையப் 
ெபாறுத்து நிைலயான அறுவைட 
பலவீனங்கள்

• ேமம்படுத்தப்பட்ட இரகங்களின் நடவுப் 
ெபாருட்கள் கிைடக்காைம

• ேவைலப்பளுவுள்ள பண்ைண சாகுபடி 
முைறகைள ெசய்ய இயலாைம

• பூச்சிகள் மற்றும் ேநாய்கள் தாக்கம்

• திறைமயான ெதாழிலாளர்கள் 
கிைடக்காதது

• ‘அதிக அளவு மற்றும் குைறந்த மதிப்பு’ 
பயிராக கருதப்படுகிறது

• குைறந்த ேசமிப்பு காலம் காரணமாக 
நல்ல விைலக்கு ேபரம் ேபசும் சக்தி இல்லாைம

•  மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடிைய 
ஊக்குவிப்பதில் அரசு ஆதரவு குைறவு

•  மரவள்ளிக்கிழங்கின் ேமம்படுத்தப்பட்ட 
ெதாழில்நுட்பங்கள் குறித்து அறியாைம

•  பயிர்க்கடன்கள் மற்றும் மானியங்கள் 
குறித்து அறியாைம

•  விவசாய விரிவாக்க திட்டங்கள் மற்றும் 
பயிற்சிகளில் கலந்து ெகாள்ள இயலாைம

•  வீட்டு ேவைலகளில் ஈடுபடுவதால் 
விவசாயத்தில் ேநரமின்ைம
வாய்ப்புகள்

• வீட்டு விவசாயம்/பயிர் முைறகள்/
ஒருங்கிைணந்த விவசாய முைறகளுக்கு ஏற்றது

• ெபண்களின் சுய உதவிக் குழுக்கைள/ 
விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர் அைமப்புகைள 
இைணப்பதன் மூலம் மரவள்ளிக்கிழங்கில் 
மதிப்புக் கூட்டலுக்கான சாத்தியக்கூறு

• மரவள்ளிக்கிழங்கிற்கான பயிர்க் 
காப்பீட்டுத் திட்டத்ைத இைணத்தல்

• ெதன்ைன / பாக்கு / ரப்பர் ேதாட்டங்களில் 
மரவள்ளிக்கிழங்ைக ஊடுபயிராக பயிரிடுதல்

• ேமம்படுத்தப்பட்ட ெதாழில்நுட்பங்கைள 
கைடப்பிடித்து விைளச்சைல ேமம்படுத்துதல்

• கல்வி நிறுவனங்களில் ெசயல்விளக்க 
பண்ைணகைள நிறுவி, மதிய உணவு திட்டத்துடன் 
இைணத்து, மரவள்ளிக்கிழங்ைக ஊக்குவித்தல்

• மரவள்ளிக்கிழங்கின் தரமான நடவுப் 
ெபாருட்கைள உற்பத்தி ெசய்வதற்கான விைதக் 
கிராமங்கைள நிறுவுதல்



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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• மரவள்ளிக்கிழங்கில் விைத உற்பத்தி 
மற்றும் மதிப்புக் கூட்டலுக்கான ெதாழில் 
முைனேவார் ஊக்குவிப்பு ெசய்தல்
சவால்கள்

• பருவ காலநிைல மாற்றத்தால் ெபருகி 
வரும் பூச்சிகள் மற்றும் ேநாய்கள் (மாவுப்பூச்சி, 
சுருள் ெவள்ைள ஈ, மரவள்ளித்ேதமல் ேநாய், 
கிழங்கு அழுகல் ேநாய்)

• குறுகிய கால வணிகப் பயிர்களின் 
ேபாட்டியின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கு 
சாகுபடி பரப்பளவு குைறந்து வருதல்

• காலநிைல மாறுபாடுகளால் பயிர் சாகுபடி 
ேதால்வியைடதல் (அதீத வறட்சி, அதிக மைழ, 
கடும் காற்று)

• காட்டு விலங்குகளால் பயிர் ேசதம்

• பயிைரப் பாதிக்கும் ஊட்டச்சத்து 
குைறபாடுகள்

• இடுெபாருட்கள் விைல மற்றும் 
ெதாழிலாளர் கூலி அதிகரிப்பு

• சந்ைத நுண்ணறிவு மற்றும் 
சந்ைதப்படுத்தல் வசதிகள் இல்லாைம

• மதிப்பு கூட்டல் ெதாழில்நுட்பங்களில் 
வசதிகள் இல்லாைம

• கிழங்கின் விைல ஏற்ற இறக்கங்கள்

• சந்ைதப்படுத்தலில் இைடத்தரகர்கள்/
வர்த்தகர்களின் ஈடுபாடு
மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடியில் ெபண்கைள 
ேமம்படுத்துவதற்கான உத்திகள்

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மற்றும் 
மரவள்ளிக்கிழங்கு பயிரிடப்படும் பிற 
மாவட்டங்களில் விவசாயத்தின் வளர்ச்சிக்கு 
மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடியில் உள்ள 
ெபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் முக்கியமானது.  
ஆராய்ச்சியாளர்கள், விரிவாக்க முகவர்கள் 

மற்றும் ெகாள்ைக வகுப்பாளர்கள் ெபண்கைள 
ேமம்படுத்துவதற்கான முக்கியமான நபர்கள் 
ஆவர். விவசாயப் ெபண்களின் வளர்ச்சி 
ேமம்பாடு மற்றும் தமிழ்நாட்டில் 
மரவள்ளிக்கிழங்குத் துைறைய 
வலுப்படுத்துவதற்கான உத்திகளின் விவரங்கள் 
கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களின் பார்ைவயில் 
முக்கிய உத்திகளான, ஊட்டச்சத்து குணங்கள் 
ெகாண்ட குறுகிய கால இரகங்கைள உருவாக்குதல் 
மற்றும் குடும்பங்களின் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்ைப 
ேமம்படுத்துவதற்கு உயிரியல்/இதர காரணிகளின் 
பாதிப்புகைள மற்றும் காலநிைலைய தாங்கும் 
இரகங்கைள உருவாக்குதல், மரவள்ளிக்கிழங்கு 
சாகுபடியில் விவசாயிகளின் கண்டுபிடிப்புகள்/
நாட்டறிவுகைள ஆவணப்படுத்தல், பயிர்களின் 
தீவிர விவசாய ெதாழில்நுட்பங்களின் ேமம்பாடு, 
பயிர்/விவசாய முைற மாதிரிகள், கால நிைல 
மாற்றத்தால் ெபருகி வரும் பூச்சிகள் மற்றும் 
ேநாய்களுக்கான நிைலயான ேமலாண்ைம 
நைடமுைறகைள உருவாக்குதல், 
ேவைலப்பளுைவ குைறக்க ெபண்களுக்கு 
ெதாழில்நுட்பங்கைள/ கருவிகைள உருவாக்குதல், 
இருப்பிடம் சார்ந்த ெதாழில்நுட்பங்கைளப் 
பரப்புவதற்கான ேவளாண் விரிவாக்க மாதிரிகைள 
உருவாக்குதல் மற்றும் வீட்டு வருமானம் மற்றும் 
ேசமிப்பில் மரவள்ளிக்கிழங்கின் 
ெதாழில்நுட்பங்கள்/பயிர் காப்பீட்டின் தாக்கத்ைத 
மதிப்பீடு ெசய்தல் ஆகியைவ அடங்கும்.

மரவள்ளிக்கிழங்கின் ேமம்படுத்தப்பட்ட 
இரகங்கள் மற்றும் ெதாழில்நுட்பங்கைள 
பிரபலப்படுத்துவதற்காக ெபண்களுக்குச் 
ெசாந்தமான பண்ைண நிலங்களில் 
ெசயல்விளக்கங்கள்/மாதிரி விளக்கங்கள் 
நிறுவுதல், நல்ல தரமான நடவுப் ெபாருட்கைள 
வழங்குவதற்காக விைதப் பண்ைணகைள 
நிறுவுதல், பாலின உணர்திறன் மற்றும் பாலின 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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கட்டுைரயாளர்கள்
ஆனா ராஜ் ேஜ. 
ஐ. சி. ஏ. ஆர் - ேதசிய  குதிைரகள் ஆராய்ச்சி நிைலயம், ஹிசார், ஹரியானா

து. ெஜகநாதன், ப. பிரகாஷ், ஷீலா இம்மானுேவல் மற்றும் 
க. மு. ெசந்தில்குமார் 
ஐ. சி. ஏ. ஆர் -மத்திய கிழங்கு பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிைலயம், �காரியம், 
திருவனந்தபுரம், ேகரளா.
மின்னஞ்சல்: djaganathtn@gmail.com 

சமநிைல திறன் ேமம்பாட்டுபயிற்சித் திட்டங்கள், 
ெதாழில்நுட்பத்ைதப் பரப்புவதற்கான ஊடகங்கள், 
ெபண்களின் அறிவுத் ேதைவகைளப் பூர்த்தி 
ெசய்வதற்கான பண்ைண ெவளியீடுகைள 
(பத்திரிைககள் மற்றும் புத்தகங்கள்) 
பயன்படுத்துதல், ெபண்களின் சிறந்த 
பங்ேகற்பிற்காக கிராம அளவிலான 
மரவள்ளிக்கிழங்கு மகளிர் குழுக்கைளத் 
திரட்டுதல், ெவற்றிகரமான மகளிர் 
மரவள்ளிக்கிழங்கு விவசாயிகளுக்கு விருதுகள், 
அங்கீகாரங்கள் மற்றும் மானியங்கள், 
ஊக்கத்ெதாைககள் மூலம் மரவள்ளிக்கிழங்கு 
சாகுபடிைய ஊக்குவித்தல்  மற்றும் JAM (ஜன் 
தன், ஆதார் மற்றும் ெமாைபல்) மும்மூர்த்திகைளப் 
பயன்படுத்தி இடுெபாருட்கைள வழங்குவது 
ஆகியைவகள் விரிவாக்கம்/வளர்ச்சி 
நிறுவனங்கைளப் ெபாறுத்தமட்டில் முக்கியமான 
உத்திகளாகும்.

ெகாள்ைக வகுப்பாளர்களின் பார்ைவயில், 
மரவள்ளிக்கிழங்கிற்கான கடன்/காப்பீட்டு 
வசதிகைள வலுப்படுத்துதல், விவசாயப் 
ெபண்கைள மரவள்ளிக்கிழங்கு பயிரிட 
ஊக்குவிக்கும் மானியங்கள், பண்ைண 
ெபண்களுக்கு நில உரிைமைய வழங்குதல், 
குறிப்பாக மரவள்ளிக்கிழங்குப் பயிருக்கு 

விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர் அைமப்புக்கள்/ 
ெபண்களின் சுய உதவிக் குழுக்கைள 
ஊக்குவித்தல்,  நீண்ட காலத்திற்கு நீடித்த 
மரவள்ளிக்கிழங்கு விவசாயத்ைத 
வலுப்படுத்துவதற்காக சந்ைதப்படுத்தல் 
வசதிகைள ஏற்படுத்துதல், ெபண் விவசாயிகள் 
அணுகக்கூடிய குளிர்பதனக் கிடங்கு வசதிகைள 
உருவாக்குதல் மற்றும் ெதாகுதி/தாலுகா அளவில் 
மரவள்ளிக்கிழங்கில் மதிப்புக் கூட்டல் 
‘ெதாழில்நுட்ப பூங்கா’ நிறுவுதல் ஆகியைவ 
மரவள்ளிக்கிழங்கு விவசாயத்ைத வலுப்படுத்தும் 
உத்திகளாகும்.
முடிவுைர

குடும்பத்திற்கு உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து 
பாதுகாப்ைப வழங்கும் மரவள்ளிக்கிழங்கு 
சாகுபடியில் ெபண்கள் முக்கிய பங்கு 
வகிக்கின்றனர்.  விவசாயத் துைறயில் குறிப்பிட்ட 
பாலினத் ேதைவ பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆண்-
ெபண் சமச்சீர்த்தன்ைம சார்ந்த முயற்சிகள் 
ஆகியவற்றில் அதிக கவனம் ெசலுத்துவது 
கிராமப்புற இைளஞர்கள் மற்றும் விவசாய 
ெபண்களுக்கு விவசாயத்ைத மிகவும் 
கவர்ச்சிகரமானதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் 
மாற்றும்.



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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கால்நைட பராமரிப்பு

ெசன்ற இதழில் கால்நைடகளுக்கு சித்த 
மருத்துவ சிகிச்ைச அளிப்பது பற்றியும் அதற்கு 
பயன்படும் சூரணங்கைளயும் அறிந்து 
ெகாண்ேடாம். இந்த இதழில் நாம் ஏன் சித்த 
மருத்துவத்ைத ேநாக்கி பயணிக்க ேவண்டும் 
என்பது பற்றியும் ேமலும் சித்த மருத்துவ 
பயன்பாட்டில் ேதைவப்படும் முன்ேனற்றங்கள் 
மற்றும் கைளய ேவண்டிய இடர்பாடுகள் பற்றியும் 
அலசுேவாம்.
சித்த மருத்துவத்தில் உள்ள சிறப்பம்சங்கள் :

1. ேநாையக் கட்டுப்படுத்துவதில் கவனம் 
ெசலுத்தப்படுகிறது.

2. பக்க விைளவுகள் இல்லாத மருத்துவ 
முைற

3. உடல்நலம் மற்றும் நிைல ேமலாண்ைம 
மற்றும் நீண்ட கால நிவாரணத்திற்கு மிகவும் 

ெபாருத்தமானது.

4. உணவுப் பழக்கம் மருத்துவத்தின் ஓர் 
பகுதி.

5. சிகிச்ைசயில் பயன்படுத்தப்படும் 
மருந்துகள் 100% மூலிைக அல்லது மூலிைக-
கனிம கலைவயாகும்.

6. சிகிச்ைசக்கு பின் ஓய்வு அவசியம்.
அேலாபதி சிகிச்ைச முைறயின் இடர்பாடுகள்:

1. விைல உயர்ந்த சிகிச்ைச முைற எனும் 
காரணம் (High cost of treatment)

2. கட்டுப்படியாகக்கூடிய வரம்புகள் (Lim-
itations)

3. மருந்துகள் மற்றும் அவற்றின் பக்க 
விைளவுகள் (Side effects)

கால்நைடகளுக்கு சித்த மருத்துவம் 
- ெதாைலேநாக்கு பார்ைவ



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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4. ஆண்டிபயாட்டிக் மருந்துகளுக்கு எதிராக 
நுண்ணுயரிகளின்  எதிர்ப்பு சக்தி (Antibiotic 
resistance)

5. மருந்ைத திரும்ப ெபரும் காலச் சிக்கல்கள் 
(drug withdrawal period)

6. பால் மற்றும் இைறச்சியில் காணப்படும் 
மருந்து நச்சு மூலம் ஏற்படும் உடல் நல 
குைறபாடுகள் (Drug residues in food)

7. மருந்து எச்சங்களில் உள்ள நச்சுத்தன்ைம. 

8. இதனால் வழிவகுக்கும் குைறந்த 
கால்நைட உற்பத்தித் திறன் மற்றும் கால்நைடத் 
துைறக்கு கணிசமான நிதி இழப்புகள். (Econom-
ic loss).

அேலாபதி மருத்துவ முைற எனும் ஆங்கில 
மருத்துவ முைற தான் இன்று ெபரும்பாலான 
இடங்களில் பயன்பாட்டில் உள்ளது. கால்நைடகள் 
வலியால் துடிக்கும் சமயத்தில் மற்றும் ெதாற்று 
ேநாய் ேபான்ற அவசர கால சிகிச்ைசக்கு 
அேலாபதி முைற சிறப்பானதாக இருக்கும் 
என்பதில் எந்த வித மாற்றுக்கருத்தும் இல்ைல. 
இந்த ஆங்கில  மருத்துவ முைறகளிலும் 
காலத்தின் முன்ேனற்றத்தால் பல அறிவியல் 
மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு ேநாய்களுக்கு உடனடியாக  
தீர்வளிக்கும் வண்ணம் நம் நாடு நல்லெதாரு 
நிைலயில் இன்று உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக 

2020-2021 வருடங்களில் ெகாேரானா ேபான்ற 
ெகாடிய ைவரஸ் ேநாய்களுக்கு உலகத்திற்ேக 
தடுப்பூசிகைள தயாரித்து ெகாடுத்து பல 
இன்னுயிர்கள் காப்பாற்றபட்டைத மறக்கக் 
கூடாது.
மருத்துவப் பயன்பாடும் பாதுகாப்பும் :

2016ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கால்நைட 
மருத்துவம் மற்றும் கால்நைட அறிவியல் 
பல்கைலக்கழகம், கால்நைடகளுக்கு சிகிச்ைச 
அளிக்கும் பாரம்பரிய மருந்துகைள உருவாக்க 
மத்திய சித்தா ஆராய்ச்சி கவுன்சிலுடன் ஒப்பந்தம் 
ெசய்துள்ளது.

மருத்துவ துைறக்கு சிகிச்ைச 
காரணங்களுக்காக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
அரிய தாவர  இனங்களான எ.கா:  சிவனார் 
ேவம்பு, பூைனக்காலி, திருநீற்று பச்ைச, 
கருெநாச்சி, தழுதாைழ, குடசப்பாைல, நாகமல்லி, 
நஞ்சறுப்பான் மற்றும் விலங்கினங்கள் எ.கா  
கஸ்தூரி மான், திமிங்கலம், டால்பின்கள், இந்திய 

ஃபிளாப் ெஷல், ஆைம மற்றும் பவளம் 
ேபான்றைவ மனித மற்றும் கால்நைடகளின் 
மருத்துவ பயன்பாட்டிற்கு ேதைவயாயினும் 
அத்தைகய அறிய அழியும் தருவாயில் இருக்கும் 
இனங்கைள பாதுகாத்தல் மிக அவசியம். எனேவ 
முைறயான வழிகாட்டுதலின்படி மருத்துவ 
ேதைவக்கு பயன்படுத்துதல் நன்று.

 சிவனார் ேவம்பு    பூைனக்காலி        திருநீற்று பச்ைச



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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ெதாைலேநாக்கு பார்ைவயின் ேதைவ:
• சித்த மருத்துவ முைறகளில் ெசலவு 

குைறந்த மற்றும் எளிதில் மருந்துகள் கிைடக்க 
வழிவைககைள  கண்டறிய ேவண்டும்.

• உள்ளூர் வளங்கைளப் பயன்படுத்தி 
கால்நைடகள் மற்றும் ேகாழி வளர்ப்பில் 
பயன்படுத்த நம்பகமான தீர்வுகள் கண்டறியப்பட 
ேவண்டும்.

• கால்நைடகளுக்கு பயன்படும் சித்த 
மருத்துவ முைறகள் பற்றிய முைறயான  
ஆவணங்கள் (Documentation) உருவாக்கப்பட 
ேவண்டும். 

• சித்த மருத்துவ முைறகள் கள நிைல 
ேசாதைனகளுக்கும் ஆய்வுக்கும் உட்படுத்தப் 
பட்டு  ெபாருத்தமான மற்றும் ெபாருத்தமற்ற  
அறிவியல் ரீதியிலான சரிபார்ப்புகள் (Farm lev-
el scientific evidences) அவசியம் ேதைவ.

• மருந்துகள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்ப 
டும் மூலப்ெபாருட்கள் உண்ைமயானைவ (Au-
thentic raw materials) என்பைத சரிபார்க்க 
ெநறிமுைறகள்   வகுக்கப்பட ேவண்டும். 

• சித்த மருத்துவ தரநிைலகைள பராமரிக்க 
பரிந்துைரக்கப்பட்ட உற்பத்தி ெசயல்முைறகளில் 
தரக்கட்டுப்பாட்டு (Quality control) 
நடவடிக்ைககள் ேதைவ.

• கால்நைடக்கு சிகிச்ைசக்காக விற்பைனக்கு 
ெவளியிடப்படும் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து 
ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூடிய தரத்தில் மற்றும் ‘கால்நைட 
களின் பயன்பாட்டிற்கு’ (For Veterinary use) 
என சான்றளிக்கப்பட்டதாக இருத்தல் ேவண்டும். 

• மக்களிடம் சித்த மருத்துவ முைறகள் 
மூலம் கால்நைடகைள பராமரித்தல் பற்றிய 
விழிப்புணர்வு குைறபாட்டிைன தீர்க்க வழிவைக 
ெசய்தல் ேவண்டும்.

• ெசயற்ைக கிருமிநாசினிகள் ேபால 
இல்லாமல் இயற்ைக முைறயில் கிருமி நாசினிகள் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சந்ைதயில் கிைடக்கெபற்றால் 
அைனவராலும் ேபாற்றுதலுக்கூறியதாக இருக்கும்.

• சித்த மருத்துவ முைறயில் கால்நைடகைள 
பராமரிக்க ஆர்வமுள்ள இளம் தைலமுைறயி 
னருக்கு மற்றும் விவசாயிகளுக்கு கற்க முைறயான  
பயிற்சி மற்றும் சான்றிதழ் வசதிகள் இல்லாைம 
கவனிக்க ேவண்டிய விஷயமாகவும்.

• ேமலும் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் 
(WHO) பரிந்துைரத்தலின் படி இயற்ைக மூலிைக 
மருந்துகைள தீவிரமாக ஊக்குவிப்பதுடன், 
அைவற்ைற பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்ைக 
கைளத் ெதாடங்கவும் மற்றும் மருத்துவ 
குணமுள்ளத் தாவரங்கைள அழியாமல் பாதுகாக்க 
அரசின் திட்டங்கள் மூலம் சட்டப் பூர்வமாக 

கருெநாச்சி     தழுதாைழ       குடசப்பாைல   நாகமல்லி



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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வளர்க்கப்பட ேவண்டும் என்பது காலத்தின் 
கட்டாயம்.

சித்த மருத்துவம் வழங்கும் இைணயற்ற 
நன்ைமகளில்  முக்கியமானது  அதன் ேநாய் 
வருமுன் தடுப்பு நடவடிக்ைககள் ஆகும். 
முழுைமயான சிகிச்ைசயின் அடிப்பைடயில் 
வாழ்நாள் முழுவதும் ஏற்படும் ேநாய்கைள 
முழுைமயாகவும் இயற்ைகயாகவும் தீர்க்கும் 
திறன் ெகாண்டது. சித்த மருத்துவம் முழு 
மனிதர்கைள மட்டுமின்றி கால்நைடகளின் 
ேநாய்கைளயும் குணப்படுத்துகிறது. ஆனால் 
உடனடியாக குணமாக ேவண்டும் என்ற ேநாக்கில் 
சித்த மருத்துவத்திைன அணுக கூடாது.

உண்ைமயில், ேமற்கத்திய மருத்துவ 
முயற்சிகள் மற்றும் முன்ேனற்றங்கள் 
அைனத்ைதயும் ெபாருத்தமட்டில், இன்று 
அத்தைகய மருந்துகைளக் ெகாண்டு கிராமங்களில் 
சில ேபாலி ைவத்தியர்களால் தரப்படும் அறிகுறி 
சார்ந்த சிகிச்ைசயால் (Symptomatic treatment) 
பலர் ேநாய்கைள முழுைமயாகக் குணப்படுத்த 
மாற்று சிகிச்ைச முைறகளுக்குத் திரும்புகின்றனர். 
இந்த ேநாய்க்கு இந்த குறிப்பிட்ட மருத்துவ 
முைறதான் பயன்படுத்த ேவண்டும் என்பது 
ேநாயின் தன்ைம ெபாருத்து மற்றும் ேநாயாளியின் 

ேதர்ைவ ெபாருத்ேத உள்ளது. அைனத்து 
மருத்துவ முைறகளிலும் சிறப்பம்சகளும் 
இடர்ப்பாடுகளும் உள்ளன. 

சித்த மருத்துவ முைற நம் இந்திய 
திருநாட்டின் பாரம்பரிய மருத்துவ முைற 
என்பதைன நிைனவில் ெகாள்ளுதல் ேவண்டும். 
சித்த மருத்துவம் உறுப்புகளுக்கு புத்துயிர் 
அளித்து ேநாய்கைள குணப்படுத்துவதால் 
ஆங்கில மருத்துவம் என்று அைழக்கப்படும் 
அேலாபதி சிகிச்ைசக்கு ஒரு நல்ல மாற்றாக 
நிரூபிக்கப்பட சில காலங்கள் எடுத்தாலும் அதன் 
எழுச்சி ெவகு ெதாைலவில் இல்ைல என்பது 
நிதர்சனம்.

கட்டுைரயாளர்கள்:
மருத்துவர்.ம. தமிழண்ணல், எம்.வி.எஸ்.சி.,
உதவிப் ேபராசிரியர் 
கால்நைட பராமரிப்புத்துைற, 
எஸ்ஆர்எம் ேவளாண் அறிவியல் கல்லூரி ,
பாபு ராயன் ேபட்ைட- 603201
மின்னஞ்சல்:  thamizhlpt@gmail.com 

மருத்துவர். ஆ.மணிராஜா, பி.எஸ்.எம்.எஸ்., எம் .டி
சித்த மருத்துவ சிறப்பு நிபுணர்.
 

மருத்துவர் ஆ.சுஷ்மிதா, பி.எஸ்.எம்.எஸ்,
கத்தியா கிளினிக், புக்கிறவாரி.

 எம்.வி.எஸ்.சி.,

பி.எஸ்.எம்.எஸ்., எம் .டி

நஞ்சறுப்பான்



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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ெசன்ற இதழில் வீட்டில் முயல் வளர்ப்பது 
பற்றி அறிந்து பல சுவாரஸ்யமான தகவல்கைள 
அறிந்து ெகாண்ேடாம். இன்று வீட்டில் வளரும் 
ெசல்லப் பிராணி முயல்களுக்கு ஏற்படும் 
ெபாதுவான ேநாய்கைள பற்றியும் அதன் தடுப்பு 
முைறகள் பற்றியும் அறிந்து ெகாள்ேவாம். 
முயல்களில் காணப்படும் சில ெபாதுவான 
ேநாய்கள் மற்றும் பிரச்சைனகள் பற்றியும் 
ஆேராக்கியமான முயலுக்கு என்ன ேதைவ 
என்பைதப் புரிந்துெகாள்வதன் மூலம் அவற்ைற 
சரியாக பராமரிக்கலாம்.

உங்கள் முயலுக்கு உடல்நிைல சரியில்ைல 
என்று ெசால்லும் நுட்பமான அறிகுறிகள் பற்றியும் 

இந்த கட்டுைரயில் காண்ேபாம். முயல்கள் 
அற்புதமான வளர்ப்பு ெசல்லப்பிராணிகள், 
ஆனால் அைவ காட்டு முயல்களுடன் ெநருங்கிய 
ெதாடர்பில் இருந்தால் ேநாய் தாக்க அதிக 
வாய்ப்புண்டு என்பதைன நிைனவில் ெகாள்ள 
ேவண்டும்.

ேமலும் அைவ மிகவும் உடல்நிைல 
சரியில்லாமல் இருக்கும் வைர ேநாயின் 
அறிகுறிகைள ெபாதுவாக மைறக்கும். ஏெனனில் 
இது இயற்ைகயில் அவற்ைற "எளிதான 
இைரயாக" (easy prey) மாற்றும். வீட்டில் 
வளரும் ெசல்லப் பிராணி முயல்களுக்கு சரியான 
உணவு முைற, தடுப்பூசிகள் மற்றும் வழக்கமான 

முயல் ேநாய்களும் தடுப்பு முைறகளும்
முயல் வளர்ப்பு ெதாடர் பகுதி-2

ெசல்லப்பிராணிகள்



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உடல்நலப் பரிேசாதைனகள் ஆகியவற்ைற 
உன்னிப்பாகக் கவனித்து, பிரச்சைனகளின் 
ஆரம்ப அறிகுறிகைள நீங்கள் எடுப்பைத 
உறுதிெசய்து ேநாய்கள் உருவாகாமல் தடுக்க 
ேவண்டியது அவசியம்.
வளர்ப்பு முயல்களில்  காணும் ெபாதுவான 
ேநாய்கள்:

1. அதிகமாக வளர்ந்த பற்கள் (Over grown 
teeth)

2. பாஸ்டுெரல்ேலாசிஸ் (Pasteurellosis)

3. ேஹர்பால்ஸ் (Hairballs -Trichobe-
zoars)

4. கருப்ைப கட்டிகள்

5. உடல் ெசாறி

6. காது ெசாறி

7. ைமக்ேஸாமாேடாசிஸ் (முயல் நச்சுயிரி 
ேநாய்)

8. இரத்தக் கழிச்சல் ேநாய் (Coccidiosis)
அதிகமாக வளர்ந்த பற்கள்:

ஒரு முயலின் பற்கள் அதன் வாழ்நாள் 
முழுவதும் ெதாடர்ந்து வளரும். முயல் ெதாடர்ந்து 
நார்ச்சத்து சாப்பிடுவதன் மூலம் பற்கள் 
அைரபடவில்ைல என்றால்  அதன் ேமாலார் 
பற்கள் முயலின் கன்னங்கள் மற்றும் நாக்ைக 
ேசதப்படுத்தும்.  இதனால் முயலுக்கு சாப்பிடத் 

தயக்கம் அல்லது சாப்பிட முடியாமல் வலி 
ஏற்படுகிறது. வாயின் முன்பகுதியில் உள்ள 
கீறல்கள் கடுைமயாகும். சில சந்தர்ப்பங்களில் 
முயல்களால் வாைய மூடேவா சாப்பிடேவா 
முடியாது.

முயலின் உணவில் 80% சதவிகிதம் புல் 
ேபான்றைவ (எ.கா- அருகம் புல், ேநப்பியர் புல், 
மல்ெபர்ரி, லூசர்ன்)  (அ )ைவக்ேகால் வடிவத்தில் 
நார்ச்சத்து இருக்க ேவண்டும். மீதமுள்ள உணவு 
இைல கீைரகளாக இருக்க ேவண்டும். நன்கு 
கடித்து சாப்பிடும் ெபாழுது பல் நன்கு அைரபடும். 
கால்நைட மருத்துவர் ெகாண்டு பற்கைள 
தட்ைடயாக ெசய்வது  மட்டுேம அதிகமாக 
வளர்ந்த பற்கைள சரிெசய்யும் ஒேர சிகிச்ைசயாகும்.
பாஸ்டுெரல்ேலாசிஸ் :

பாதிக்கப்பட்ட முயலுடன் ெநருங்கிய 
ெதாடர்பு இருந்தால் பாஸ்டுெரல்லா மல்ேடாசிடா 
(Pasteurella multocida) எனும் பாக்டீரியா 
ெதாற்று வீட்டு முயலுக்கு எளிதாக வரலாம்.  
கண்கள் (நீர் ெவளிேயற்றம், சிவத்தல், கண் 
சிமிட்டுதல்) /அல்லது மூக்கு (தும்மல், சளி) 
ஆகிய அறிகுறிகைள ஏற்படுத்தும். ேமலும்  
பாஸ்டுெரல்லா காதுகைள பாதித்தால் தைல 
சாய்ந்து விடும். உடலில் சிறு புண்களுடன் 
கட்டிகளாகக் காணப்படும்.
தடுப்பு முைறகள்:

• முயல் கூண்டில் கூட்ட ெநரிசல் இன்றி 
பராமரிக்க ேவண்டும். 

• மன அழுத்தத்திற்கு (stress factors) 
உண்டாகாதவாறு வளர்த்தல் ேவண்டும். 

• கூண்டில் விடும் முன் புதிதாக வாங்கிய 
முயல்கைள தனிைமப்படுத்தி அறிகுறிகள்  
இருக்கிறதா என கவனிக்க ேவண்டும். (Quar-
antine)



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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• பாதிக்கப்பட்ட முயல்கைள 
தனிைமப்படுத்துதல் மூலமும் ேநாய் பரவுவைத 
தடுக்கலாம். (Isolation)
ேஹர்பால்ஸ் (Hairballs)

ேஹர்பால்ஸ் முயல்களில் ெபாதுவாக 
காணப்படும் ஓர் ெதால்ைல. உள்ெசன்ற  முடிகைள 
முயல்களால் வாந்தி எடுக்க முடியாது என்பதால், 
முடி குடல் வழியாகத்தான் ெசல்ல ேவண்டும். 
சில சமயத்தில் ெவளிேயற்ற முடியாவிட்டால் 
முடி கட்டிகள் குடலின் இயக்கத்தில் தைட மற்றும் 
கடுைமயான சிக்கல்கைளயும் உருவாக்கும். 
மந்தமான மற்றும் சாப்பிடாமல் இருக்கும் எந்த 
முயலிலும் ேஹர்பால்ஸ் எப்ேபாதும் ஒரு 
பிரச்சைனயாக கருதப்பட ேவண்டும் என்பது 
அவசியம்.

தடுப்பு முைறகள்:
இைரப்ைபக் குழாயில் (குடல் ேதக்கம்) 

சிக்கல் இருந்தால் அல்லது முயல்களின் உணவில் 
ேபாதுமான நார்ச்சத்து கிைடக்கவில்ைல என்றால் 

ேஹர்பால்ஸ் ஒரு பிரச்சைனயாக மாறும்.  எனேவ 
அதிக நார்ச்சத்து ெகாண்ட உணவு ஒரு சிறந்த 
தடுப்பு நடவடிக்ைகயாகும். சில ேநரங்களில் 
ேஹர்பால் குடலில் அைடப்ைப ஏற்படுத்தினால் 
கால்நைட மருத்துவர் ெகாண்டு அறுைவ சிகிச்ைச 
ெசய்து ெகாள்வது மட்டுேம உதவும்.
கருப்ைபக் கட்டிகள்:

ெபண் முயல்களின் கருப்ைபயில் 
அடிேனாகார்சிேனாமா எனப்படும் புற்றுேநாய்  
காணப்படும். இரத்தக் கைற படிந்த பிறப்புறுப்பு 
ெவளிேயற்றம், ஆக்ேராஷமான நடத்ைத, 
பாலூட்டி சுரப்பி நீர்க்கட்டிகள் மற்றும் ேசாம்பல் 
ஆகியைவ மருத்துவ அறிகுறிகள் ஆகும்.  4-6 
மாத வயதிேலேய அறுைவ சிகிச்ைச மூலம் 
கருத்தைட ெசய்தால் கருப்ைபக் கட்டிகள் 
ெதாந்தரைவ தடுக்க முடியும்.
உடல் ெசாறி:

உடல் ெசாறி ேநாய் ேநாட்ெரஸ் ேகட்டி எனும் 

அைனத்து வைகயான வைரகைல மற்றும் அச்சுத் ேதைவகளுக்கு
All types of Designing & Printing needs

printondesign2021@gmail.com



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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பூச்சிகளால் ஏற்படும். காதுகள் மற்றும் மூக்கில் 
இருந்து முடிகள் உதிர்தல் (Hair loss), 
முன்ைககளால் காதுகைளயும் முகத்ைதயும் 
ெசாறிதல் (rubbing) ேபான்றைவ அறிகுறிகள்.  
கால்நைட மருத்துவரின் அறிவுைரயின்படி  
ெபன்ஸ்யல் ெபன்ேசாேயட் (Benzyl benzoate) 
ேலாஷைன ேமலுக்கு தடவி இவர்ேமக்ட்டின் 
(Ivermectin s/c) ஊசி பயன்படுத்த ேவண்டும். 
காது ெசாறி:

காது ெசாறி ேநாய் ெசாேராப்ட்ஸ் குனிகுலி 
பூச்சிகளால் ஏற்படும். இதன் அறிகுறிகள் 
தைலைய அைசத்து ெகாண்டிருப்பது (Shaking 
head), கால்களால் காதுகைள ெசாறிவது, காதில் 
திரவம் ெவளேயற்றம் என்பன ஆகும். ெபன்ஸ்யல் 

ெபன்ேசாேயட் (Benzyl benzoate) ேலாஷைன  
2-3 நாட்களுக்கு உடலின் ேமல் உள்ள ஏடுகைள  
அகற்றி காதுகைள சுத்தம் ெசய்த பிறகு தடவ 
ேவண்டும்.
ைமக்ேஸாமாேடாசிஸ்  (முயல் நச்சுயிரி 
ேநாய்) :

இது ஒரு வைக ைவரஸ் ேநாய். இது 
ெகாசுக்களால் பரவுகிறது. கண் இைமகள், 
காதுகள் மற்றும் பிறப்புறுப்பு துைளகளின் வீக்கம் 
ேபான்ற அறிகுறிகள் காணப்படும்.  இந்த ேநாய் 
100% இறப்ைப ஏற்படுத்துகிறது. பல முன்ேனறிய 
நாடுகளில் தடுப்பூசி பயன்படுத்தும்  நைடமுைற 
உண்டு.
இரத்தக் கழிச்சல் ேநாய் (Coccidiosis):

இந்த ேநாய் எய்ெமரியா (Eimeria sp.) 
எனப்படும் புேராட்ேடாேசாவா மூலம் ஏற்படுகிறது. 
இதன் ெபாதுவான அறிகுறிகள் பசியின்ைம, 
பலவீனமான நிைல, கல்லீரல் வீக்கம் ேபான்றைவ. 
இதைன சரி ெசய்ய கால்நைட மருத்துவரின் 
அறிவுைரயின்படி சல்ஃபர் குயினாக்ஸைலன், 
சல்ஃபமிடின் மற்றும் ைநட்ேரா பியூரேசான் (Sul-
phaquinoxaline, Sulphadimidine and Nitro-
furazone) ேபான்ற மருந்துகைள 
பயன்படுத்தலாம்.

…. முயல் ஓட்டம் - ெதாடரும்

கட்டுைரயாளர்
மருத்துவர்.ம. தமிழண்ணல்., எம்.வி.எஸ்.சி.,
உதவிப் ேபராசிரியர் 
SRM ேவளாண் அறிவியல் கல்லூரி , 
ேவந்தர் நகர் , பாபுராயன் ேபட்ைட- 603201
மின்னஞ்சல்: thamizhlpt@gmail.com



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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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.
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மனிதனின் பறவை காதலினால் 
அழியும் உயிரகள்...?

மணவடை அழுகல் ந�ாயும் 
அதன் நமலாணவம 

முவறகளும்

சூப  ஃபுட் 
முருஙவக

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

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

பதிப்பு-2 
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கடந்த மின்்ன்தழுக்கா்ன 
்வாெகரகளின் கருத்துக்கள்

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

- மு.நாகூர்,
சுந்தரமுடையான்-623519.

46
பதிப்பு-3  | இதழ் - 5  | அக்ேடாபர் 2022  | புரட்டாசி36

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

கடந்த இதழில் ெவளியான விவசாயத்தில் 
விண்ைணத் ெதாட்ட மாமனிதர்கள் ெதாடர் 
பகுதி சிறப்பாக இருந்தது. கால்நைட சிகிச்ைசக்கு 
சித்த மருத்துவ முைறகள் கட்டுைர யாரும் 
இதுவைர முன்ெனடுக்காத ஒரு சிறப்பான 
முயற்சி, இைத முன்ெனடுத்த 
கட்டுைரயாளர்களுக்கு வாழ்த்துகள். ெதாடர்ந்து 
சிறப்பான விவசாயிகளுக்கு பயன்படும் வைகயில் 
கட்டுைரகைள ெவளியிட்டு வரும் அக்ரிசக்தி 
குழுவினருக்கும் பாராட்டுகள். 

 - ேவ. பிரகாஷ், ெதன்காசி..

அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு,

கடந்த மின்னிதழுக்கான 
வாசகர்களின் கருத்துகள்!

ஃெபய்ரி, 9884833854

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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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
தனிச்சுற்று
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ந�ோய் நேலோண்ே: வாழையில் சிக�ாக�ாக�ா க�ாய்
     முடழ�கக�ாசில் �ருப்பு அழு�ல் க�ாய் 
நுட்பம் : தெனழனை கொட�ங�ளில் ஊடுபயிரா� தவற்றிழை வள்ளிக கிைஙகு
      �ால்�ழ� பராமரிப்பில் சிதெ மருததுவ  முழை�ள்
தீவனம்: எளிொனை முழையில் க�ாழித தீவனைம் - �ழரயான

சோகு்படி: உயர் விழைச்சல் ெரும் துவழர இர�ங�ள் மற்றும்  
      தொழில் நுடபங�ள்



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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அக்ரிசக்தி மின் ஊ்டகக் குழு
நிறு்னர மற்றும் சிறபபாசிரியர

செல்வமுரளி

்டி்டமபபு
ெக்தி டிசென்ஸ்

நிர்ாக ஆசிரியர
மு.செயராஜ்

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

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

மனிதனின் பறவை காதலினால் 
அழியும் உயிரகள்...?

மணவடை அழுகல் ந�ாயும் 
அதன் நமலாணவம 

முவறகளும்

சூபபர ஃபுட் 
முருஙவக

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

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

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

கடந்த மின்்ன்தழுக்கா்ன 
்வாெகரகளின் கருத்துக்கள்

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

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

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

பமடப்பாளர்:

è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 
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ெசா.ஹரிஹரன் 
 இளநிைல ேவளாண்ைம இறுதியாண்டு மாணவர், 
 அண்ணாமைலப்   பல்கைலக்கழகம். 
 மின்னஞ்சல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

எண்ணமும்
ஆக்கமும் :



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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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
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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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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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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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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
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.

ர, 
அக்ரிசக்தி.
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அன்புள்ள வ
ாசகரகளு

க்கு வண
க்கம்,

அக்ரிசக்
தியின் க்டந்்

 மின்னி்ழ்கள 
�ல்பவறு

 ்ரப்�ட்
்ட வாச

கரகளி்டம் 

கசன்று பசர
ந்துள்ள

து. அக்
ரிசக்தி 

மின்னி்ழ் துவ
ஙகி 57 இ்ழ்கப்ள

ா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

ம். க்ா
்டரந்து 

எஙகக
்ள பமம்

�டுததிக்
 

ககாள்ள
 உறுதுகணயாய் உ

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

ழ் மா்
ததின் இரண்

்டாம் ம
ற்றும் 

நான்காம் வ
ார 

கவளளி
கிைகம காக

ல 6 ம
ணிக்கு www.vivasaya

m.org என்ற எஙக
்ளது 

இகணய்்ளத
திலும் மற்

றும் விவசாயம்
 கசய

லியிலும் மின்னி்கை 

கவளியிடுகின்பறாம். 
எனபவ எ

ஙக்ளது
 கசயலி

கய ்ரவி
றக்கம் 

கசய்து 

கவததிரு
ந்்ால் 

அதுபவ 
உஙகளுக்கு இ

்ழ் க
வளியாவக

்யும் 
மற்ற 

பவ்ளாண்
கம சார

ந்் கச
ய்திகக

்ளயும் 
அறிவிப்பில் க

ாட்டும். 
இ்ன்மூலம் 

நீஙகள
 எளிதில் எங

க்ளது மி
ன்னி்கை �டிக்

க மற்று
ம் பின்

�ற்ற மு
டியும். 

விவசாயிக
ளும், பவ்ள

ாண் மாணவரகளு
ம், விஞ்ானி

களும், ப�ரா
சிரியரக

ளும், 

பவ்ளாண்
 க்ாழி

ல் முகனபவாரக
ளும் க்ா

்டரந்து 
அக்ரி ச

க்தி இ்
ழுக்கு 

்ஙகளு
க்டய கரு

ததுக்கள
, கட்டுக

ரகள ம
ற்றும் 

வி்ளம்�ரங
கக்ள வை

ஙகி 

எஙகக
்ள பமம்

�டுததிக்
ககாள்ள

 உ்வுமாறு
 பகட்டு

க்ககாள
கிபறன்

.

- நிரவா
க ஆசிரியர,  

அக்ரிசக்
தி.

51

பதிப்பு-2 | 
இதழ் - 2

0 | 03-03-2022 | மா
சி 1 

 அக்ரிசக்தியின் கடந்த மின்னிதழ்கள் பல்ேவறு தரப்பட்ட 
வாசகர்களிடம் ெசன்று ேசர்ந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னிதழ் துவங்கி 
65 இதழ்கேளாடு ெவற்றிகரமாக இரண்டாண்டிைன நிைறவு ெசய்து 
மூன்றாம் ஆண்டில் அடிெயடுத்து ைவத்துள்ளது. விவசாயம் 
இைணயதளம் மற்றும் விவசாயம் ெசயலி துவங்கி ஆறு ஆண்டு 
காலம் முடிந்து ஏழாம் ஆண்டில் அடி எடுத்து ைவத்திருக்கிேறாம். 
ெதாடர்ந்து எங்கைள ேமம்படுத்திக் ெகாள்ள உறுதுைணயாய் உள்ள 
வாசகர்கள் மற்றும் பயனாளர்களுக்கு நன்றி. உங்களுைடய 
சந்ேதகங்கைள எங்களின் முகப்பக்கம் அல்லது மின்னஞ்சல் அல்லது 
அைலேபசி வாயிலாகவும் ேகட்கலாம், சந்ேதகங்களுக்கு ேவளாண் 
வல்லுநர்களிடம் பதில் ெபற்று தீர்வுகைள வழங்குகிேறாம்.

 ஒவ்ெவாரு தமிழ் மாதத்தின் இரண்டாம் வார ெவள்ளிக்கிழைம 
காைல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்ற எங்களது 
இைணயதளத்திலும் மற்றும் விவசாயம் ெசயலியிலும் மின்னிதைழ 
ெவளியிடுகின்ேறாம். எனேவ எங்களது ெசயலிைய தரவிறக்கம் 
ெசய்து ைவத்திருந்தால் அதுேவ உங்களுக்கு இதழ் ெவளியாவைதயும் 
மற்ற ேவளாண்ைம சார்ந்த ெசய்திகைளயும் அறிவிப்பில் காட்டும். 
இதன்மூலம் நீங்கள் எளிதில் எங்களது மின்னிதைழ படிக்க மற்றும் 
பின்பற்ற முடியும். விவசாயிகளும், ேவளாண் மாணவர்களும், 
விஞ்ஞானிகளும், ேபராசிரியர்களும், ேவளாண் ெதாழில் 
முைனேவார்களும் ெதாடர்ந்து அக்ரி சக்தி இதழுக்கு தங்களுைடய 
கருத்துக்கள், கட்டுைரகள் மற்றும் விளம்பரங்கைள வழங்கி எங்கைள 
ேமம்படுத்திக்ெகாள்ள உதவுமாறு ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்.


