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ஊட்டம் தரும்
சிறுதானியம்!
மிளகாய் சாகுபடியில்
ந�ோய் மேலாண்மை

வீட்டில் ஈஸியாக
தயாரிக்கப்படும்
ஐந்து க�ொசு விரட்டிகள்
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அக்ரிசக்தி மின்னதழின்
வாசகர்கள் மற்றும்
கட்டுரையாளர்கள்
அனைவருக்கும்
அக்ரிசக்தி ஆசிரியர்
குழுவின் சார்பாக

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு
நல்வாழ்த்துகளை
தெரிவித்துக்
க�ொள்கிற�ோம்.
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விவசாயிகளுக்கு
அக்ரிசக்தியின் அறிவிப்பு
அன்பார்ந்த விவசாயிகளுக்கு அக்ரிசக்தியின் சார்பில் வணக்கங்கள்.
விவசாயிகள் தங்கள் ப�ொருட்களை நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு
விற்க உதவும் வகையில் அக்ரிசக்தி ஒரு முன்னெடுப்பினை
செய்துள்ளது. உங்கள் ப�ொருட்களை நீங்களே பதிவேற்றம் செய்து
நீங்களே விற்பனையும் செய்து க�ொள்ள ஏதுவாக உங்களுக்கு என்று
தனியாக ஒரு இணையத்தளம் ஒன்றினை உருவாக்கிக் குறைந்த
செலவில் உங்களுக்கு அக்ரிசக்தி க�ொடுத்திட உள்ளது. அத�ோடு உங்கள்
ப�ொருட்களை விற்பனை செய்திடத் தேவையான சமூக வலைத்தள
சந்தைப்படுத்துதலையும் அக்ரிசக்தி செய்து தர உள்ளது.
விருப்பமுள்ளவர்கள் உங்கள் ப�ொருட்களின் விபரங்களுடன்

99407 64680
என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணில் த�ொடர்பு க�ொள்ளுங்கள்.

இதை கிளிக்
செய்தும் எங்கள்
வாட்ஸ்அப்
எண்ணிற்கு
அனுப்பலாம்

நேரடியாக
நீங்களே
இனி ப�ொருட்களை
விற்கலாம்
அக்ரிசக்தியுடன்
இணைந்திடுங்கள்

https://wa.me/+919940764680

பதிப்பு-2 | இதழ் - 16 | 31-12-2021 | மார்கழி 2

6

அன்புள்ள வாசகர்களுக்கு வணக்கம்,
உ லகைப்

புரட்டிப் ப�ோட்டு விட்டது க�ொர�ோனா. அக்கம் பக்கத்தார்
அந்நியமாகி விட்டனர் என்று புலம்பிக் க�ொண்டிருந்த நம்மை, குடும்பத்தில் உள்ள
ஒவ்வொருவரும் தனித்தனித் தீவுகளாய் மாறிப் ப�ோய்விட்டார்களே என்று புலம்ப
வைத்து விட்டது கண்ணுக்குத் தெரியாத கிருமி.
விவசாயிகள் நிலை பற்றி விவரித்துச் ச�ொல்வது கடினம். விதைப்பது,
களையெடுப்பது, சந்தைப்படுத்துவது... என எல்லா வேலைகளும் அவர்களை
“வேளாவேளைக்குப்” “படுத்தி”யெடுத்தன. அவர்களுக்கு உதவ என்ன செய்யலாம்
என்று ய�ோசித்தப�ோது கிடைத்தது புதிய சக்தி - அதுவே “அக்ரி சக்தி மின்னிதழ்”.
விவசாயிகளுக்குத் தேவையான தகவல்களைச் சேகரித்து, கைத்தொலைபேசிகளின்
அளவிலயே அக்ரிசக்தி மின்னிதழை வடிவமைத்து, வேளாண் வல்லுநர்கள�ோடு
இணைந்து விவசாய கட்டுரைகளையும், ஆல�ோசனைகளையும் விவசாயிகளுக்கு
க�ொடுத்தது மட்டுமல்ல, அவர்களின் விளைப�ொருள்களைச் சந்தைப்படுத்த “அக்ரி
சக்தி அங்காடி”யயும் அமைத்துக் க�ொடுக்கப்பட்டது.
விவசாயிகளுக்கு புது ரத்தம் பாய்ச்சி, உத்வேகத்தோடும், உற்சாகத்தோடும் தலை
நிமிர உரமிட்டு வருகிறது அக்ரிசக்தி”. WhatsApp குழுக்கள், சமூக வலைத்தளங்கள்
என பல்வேறு வழிகளில் தமிழக விவசாயிகளைச் சென்றடைந்தது “அக்ரி சக்தி”
மின்னிதழ்.
மே 15, 2020ல் த�ொடங்கிய பயணம் 54 ஆம் இதழாக இன்று செழித்து
வளர்ந்திருக்கிறது. அதற்கு முழுமுதற் காரணம் விவசாயிகளே. அவர்கள் ஆதரவின்றி
இந்த விளைச்சல் சாத்தியமில்லை.
நெல் பயிரிடுவ�ோர், கால்நடை வளர்ப்போர் என எல்லாத் தரப்பு விவசாயிகளுக்கும்
புது நம்பிக்கையை விதைக்கிறது “அக்ரிசக்தி மின்னிதழ்”. தாம் மட்டுமல்லர்,
தங்களைச் சார்ந்தோரும் வளர வேண்டும், மலர வேண்டும் என்று விரும்புபவரே
உண்மை விவசாயி. அதை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் தாங்கள் பின்பற்றிய
விவசாய உத்திகளை மற்றவர்கள�ோடு பகிர்ந்து அவர்களையும் முன்னேற்றத்
த�ோன்றாத் துணையாக நின்றனர் விவசாயிகள். அவர்கள் எழுதிய கட்டுரைகள்
பலருக்குப் புதுப் பாதை காட்டின. எங்கள் ஆசிரியர் குழுவின் அயராத பணியும்
ப�ோற்றுதலுக்குரியது.
தமிழக விவசாயிகள் தனித்துப் ப�ோய்விடக்கூடாது என்பதால் த�ொழில்நுட்பத்தின்
மூலம் உங்களுக்குத் த�ோள் க�ொடுக்க எப்போதும் முன்னிற்கும் “அக்ரிசக்தி”.
விளைவிப்போம்... பயன்பெறுவ�ோம்... நலம் நம்மைச் சூழட்டும்.

- செல்வமுரளி,
நிறுவனர், அக்ரிசக்தி.
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சிறுதானியங்கள்

ஊட்டம் தரும்
சிறுதானியம்!
உ

லகளாவிய பசி குறியீடு 2020 (ஜீ.ஹெச்.ஐ) இல் உள்ள
107 நாடுகளில் இந்தியா 94-வது இடத்தில் உள்ளது. அதன்
அறிக்கையின் படி இந்தியாவின் பசியின் அளவு என்பது 27.27 %
உயர்ந்து “மிக, தீவிரமானதாக” வலுப்பெற்றுள்ளது. எனினும் கடந்த
ஆண்டு 102-ஆவது இடத்தில் இருந்து எட்டு இடங்கள் முன்னேறி
இருப்பது கவனிக்கப் பட வேண்டிய ஒன்றாகும். இந்தியாவின் மக்கள்
த�ொகையில் 14% பேர் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுடையவர்களாகவும்,
குறிப்பாக ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளில் 37.4 % வளர்ச்சி
குன்றும் விகிதமும், 17.3 % தசையிழக்கும் விகிதமும் மற்றும் 3.7 %
இறப்பு விகிதமும் உள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு கூறுகின்றது.
நுண்ணூட்டசத்து குறைபாடு, இறப்பின் விகிதத்திற்கு நேரடிக்
காரணி என்றாலும் இரும்புச்சத்து, துத்தநாகம், வைட்டமின்
ஏ, வைட்டமின் சி, மற்றும் அய�ோடின் குறைபாடு ப�ோன்ற
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இந்தியாவின் தடுக்க முடியாத முக்கிய
ஊட்டச்சத்து பிரச்சனைகளின் காரணியாகும்.
உலக ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டின் படி
மிக முக்கிய வடிவமாக இரும்புச்சத்து
குறைபாடான இரத்த ச�ோகை அதிகம்
பாதிக்க கூடிய ந�ோயாகவும், மேலும் உலக
சுகாதார அமைப்புகளின் படி இரத்த ச�ோகை
உலகளவில் 1.3 மில்லியன் மக்களையும்
குறிப்பாக 43 % பாலர் குழந்தைகளும், 51 %
கர்ப்பிணி பெண்களும் மற்றும் 37 % பள்ளி
வயது குழந்தைகளையும் பாதிக்கின்றது.
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வைட்ட மி ன் ஏ கு றை ப ா டு எ ன்ப து
த வி ர்க்க மு டி ய ா த , உ ல க மு ழு வ து ம்
ப ர வி க் கி ட க் கு ம் மு க் கி ய ஊ ட்டச த் து
பிரச்சனையாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும்
ஆசியாவில் 2,50,000க்கும் மேற்பட்ட
குழந்தைகளும் இந்தியாவில் 52,500இக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளும் இதனால்
பார்வையற்றவர்களாக உள்ளனர். தேசிய
குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பின் படி
50 % அதிகமான பெண்கள் மற்றும் 48%
5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் அதிக
ஊட்டசத்து குறைபாடு உள்ளவர்களாகவும்,
மேலும் 70 % மக்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட
உணவின் அளவை விட (ஆ.டி.ஏ) 50%
க்கும் குறைவான நுண்ணூட்ட சத்தினையே
உட்கொள்கின்றனர்.
இதனால் மக்கள் த�ொகையில் கணிசமான
ந�ோய் ஏற்படும் வகையிலும், த�ொற்று
ந�ோய்க ள ா ல் அ தி க ம ா ன ப ா தி ப் பு ம் ,
அறிவாற்றல் இழப்பு, குருட்டு தன்மை
மற்றும் விரைவான இறப்பும் ஏற்படுவத�ோடு
தனிநபரின் ஊட்டசத்து, சுகாதார செயல்திறன்
அ வ ற் றி ன் உ ற்ப த் தி தி ற ன் ம ற் று ம்
வருமானத்தை ம�ோசமாக பாதித்து நாட்டின்
சுகாதாரம் மற்றும் ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு
கேள்வி குறியாக அமைகிறது. இதற்கிடையில்
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புரதமும், 2கி நார்ச்சத்தும், 2கி குறைவான
க�ொழுப்பும் கனியுப்புக்களின் கால்சியம்,
காப்பர், இரும்புசத்து மக்னீசியம், பாஸ்பரஸ்,
ப�ொட்டாசியம், வைட்டமின் பி6, சி, ஜி
மற்றும் k ஆகியவை செரிந்து காணப்படுகிறது.
மேலும் உடலின் சீரான இயக்கத்திற்கு
அவசியமான சிறு தானியங்கள் என்பது
இரத்த அணுக்களின் உற்பத்தி மற்றும்
இரத்த ஆக்ஸிஜனேற்றத்தை அதிகரிக்கும்
அதே வேளையில் இரத்த ச�ோகையை
குணப்படுத்தும் இரும்புச்சத்து என்பது
அரிசியை விட 8 மடங்கு அதிகமாகவும்,
எலும்புகளை வலுவடையச் செய்யும் கால்சியம்
பாலை விட 3 மடங்கு அதிகமாகவும் சிறு
தானியங்களில் உள்ளது.

நேரமின்மை, மற்றும் உடல் உழைப்பென்றால்
எ ன்னவெ ன் று கூ ட அ றி ய ா த இ ள ம்
தலைமுறைக்கு உட்கொள்ளும் அளவை
குறைத்து சத்திலும், சக்தியிலும் மிகுந்து
காணப்படும் சிறு தானியங்கள் என்பது
ஆகச்சிறந்த வரப்பிரசாதம் ஆகும்.
சிறுதானியம் என்பது வரகு, சாமை,
திணை, குதிரைவாலி, கம்பு, கேழ்வரகு,
ச�ோளம் ஆகியவை ஆகும். அவை உருவத்தில்
சிறியதாகவும், தானியக் குடும்பத்தை சேர்ந்த
பண்டைய கால தானிய வகையாகும். இது
வெப்ப மண்டல பிரதேசங்களில் செழிப்பாக
வளர்வதுடன் எழுபது நாட்களில் அறுவடைக்கு
தயாராகிவிடுகிறது. இது வளர்முக நாடுகளில்
அதிகமாக பயிரிடப்படும் ஒன்றாகவும்,
குறிப்பாக அதிலும் கம்பு வகை தானியம்
அதிகமாக பயிரிடப்படுகிறது. சிறு தானியம்
நம் தமிழர்களால் பாரம்பரிய உணவாக
அ ன ் றா ட வ ா ழ ்கை யி ல் ப ய ன்ப டு த் த் தி
வந்தனர். காரணம் இதில் உள்ள ஊட்டசத்து
செரிவும் மருத்துவ குணம் தான்.
சமைத்த ஒரு கப் சிறு தானிய உணவில்
கி ட்ட த ட்ட 2 0 7 கி க ல�ோ ரி யு ம் , 6 கி

அ தி லு ம் இ ர த்த அ ழு த்தத ்தைக்
கட்டுபடுத்தும் பாஸ்பரஸ் மற்றும் அவற்றின்
அமிலத்தன்மை குறைவு, காரத்தன்மை
அதிகம் இருப்பதால் மற்ற உணவை விட
எளிதாக செரிமானம் அடைகின்றது. பட்டை
தீட்டிய பச்சரிசி, த�ோல் நீக்கிய க�ோதுமை
மாவில் நாம் இழக்கும் நார்சத்து வரகு, சாமை,
குதிரைவாலி ப�ோன்ற சிறுதானியங்களில்
அதிகமாக காணப்படுகிறது. மேலும் சர்க்கரை
ந�ோய், இரத்த க�ொதிப்பு மற்றும் புற்று ந�ோய்
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ஆகும். சிறுதானியங்கள் நெல்
அரிசி, க�ோதுமையை விட விலை
குறைவு தான் என்றாலும் பிற
த ா னி ய ங ்களை கி ல�ோ வு க் கு
20 ரூபாய் அதிகம் க�ொடுத்து
வாங்கும் நிலைமைக்கு காரணம்:
உ ண வு ப ்பா து க ா ப் பு ச்
சட்டதின் கீழ் அரிசிக்கு அரசால்
அளிக்கப்படும் மானியங்கள்,
த�ொ ழி ல் நு ட்ப உ த வி க ள்
சந்தையில் கிடைக்கும் அளவிற்கு
(Large Demand – Large Production
– Low Cost) சிறுதானியங்களுக்கு
கிடைப்பதில்லை.

ப�ோன்ற தவிர்க்க முடியாத ந�ோய்களை
கட்டுப்படுத்த இந்த சிறுதானிய நார்ச்சத்து
அவசியமாகிறது. கரையும் நார்சத்து என்பது
இதய நாளங்களில் படியும் க�ொழுப்பையும்,
கரையும் சர்க்கரை திடீர் என இரத்தத்தில்
உயராமல் இருக்கவும் வழி செய்கின்கிறது
என்கிறது நவீன கால உணவியல் உலகம்.
ஆஸ்திரேலியா ஓட்ஸும், வாஷிங்டன்
ஆப்பிளும், மடகாஸ்கர் ஆரஞ்சும் நம்
தெரு ஓரக்கடைகளில் கிடைக்கும் ப�ோது
நமது 2000 ஆண்டு கால பாரம்பரிய
சிறுதானிய சத்து களஞ்சியம் அனைவருக்கும்
கிடைக்காமல் ப�ோனது மிகப்பெரிய பேரிழப்பு

சிறுதானிய ஊட்டசத்து என்பது
அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும்
சமையல் முறைகளும், அதில்
இருந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட
ப�ொ ரு ட்கள் த ய ா ரி க் கு ம்
முறைகளும் அனைவருக்கும்
தெரியும் வகையில் விழிப்புணர்வு
ஏ ற்ப டு த்த வே ண் டு ம் .
கு ழ ந ்தை க ளு க் கு பி டி த்த
வண்ணம் ருசியான திண்பண்டங்களும்,
அடுமனைப் ப�ொருட்களும் செய்து தினமும்
உணவு முறையில் சேர்த்து க�ொள்ள வேண்டும்.
நெல், க�ோதுமை ப�ோன்றவற்றிற்கு இருப்பது
ப�ோல சிறுதானியங்களுக்கு குறைந்த பட்ச
ஆதார விலை (MSP) அழிக்கப்படவேண்டும்.
மத்திய மாநில அரசுகள் மதிய உணவு
திட்டதில் சிறு தானியங்களை முக்கிய
ஆதாரமாக சேர்ப்பதன் மூலம்
சத்துணவு
உண்மையிலேயே சத்தான உணவாகவும்
சரிவிகித உணவாகவும் மாறி ஊட்டச்சத்து
புரட்சிக்கு வித்தாக அமையும்.

கட்டுரையாளர்கள்:

க�ோ. பாண்டித்துரை,

உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்தியல் துறை,
சமுதாய அறிவியல் கல்லூரி மற்றும்
ஆராய்ச்சி நிலையம்

எம். ஆசிப்

உழவியல் துறை,

ப. ராமமூர்த்தி

மண் மற்றும் சுற்றுப்புற சூழலியல் துறை,
வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி
நிலையம், மதுரை – 625 104
த�ொலைபேசி - 8122598840
மின்னஞ்சல் – nanalpandi@gmail.com
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ந�ோய் மேலாண்மை

மிளகாய் சாகுபடியில்
ந�ோய் மேலாண்மை
முன்னுரை
மிளகாய் (கேப்ஸிகம் ஸ்பீசிஸ்.) உலகில் உணவு ப�ொருட்களில்
மிக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் ப�ொருளாக உள்ளது. இது
ஆங்கிலேயர்கள் மற்றும் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஆட்சிகாலத்தில்
உணவில் காரத்தினை சேர்ப்பதற்காக சமையல் அறைகளில்
அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இது இந்தியாவில் மஹாராஷ்டிரா,
குஜராத், ராஜஸ்தான், மத்தியப்பிரதேசம், உத்திரப்பிரதேசம், ஆந்த்ரா,
தெலுங்கானா, கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில்
மிக அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. மேலும்
தமிழ்நாட்டில் விருதுநகர், இராமநாதபுரம், சிவகங்கை, திண்டுக்கல்,
தேனி, கரூர், திருப்பூர், க�ோவை, ஈர�ோடு, சேலம், தூத்துக்குடி,
திருவண்ணாமலை, வேலூர், அரியலூர், பெரம்பலூர் மற்றும் கடலூர்
ஆகிய மாவட்டங்களில் பெருமளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.
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இதற்கு இங்கு நிலவும்
த ட்பவெ ப ்ப நி லை யு ம்
க ரி ச ல்
ச ா ர்ந்த
ம ண்வ ள மு மே
காரணம் ஆகும். கடந்த
சி ல ஆ ண் டு க ள ா க
மிளகாயின் உற்பத்தியும்
க�ொள்முதலும் வெகுவாக
கு றை ந் து வ ரு கி ற து .
இ த ற் கு
மு க் கி ய
காரணமாக சாகுபடியில்
ஏ ற்ப டு ம் ந�ோய்க ளு ம்
அதனால் ஏற்படும் மகசூல்
இழப்புகளும் தனியார்
நிறுவனங்களின் தரமற்ற
விதைகளுமே காரணமாக
உள்ளது. மிளகாய் சாகுபடியில் ஏற்படும்
ந�ோய்களையும் அதை கட்டுப்படுத்தும் அல்லது
மேலாண்மை செய்யும் நுட்பங்களையும்
இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

விதையலுகல் / நாற்றழுகல்
(பிய்த்தியம் ஆஃப்பனிடெர்மேடம்)

அறிகுறிகள்
இது பெரும்பாலும் நாற்றங்காலில் ஏற்படும்
ந�ோய் ஆகும். குறிப்பாக விதையின் மேற்பரப்பு
பகுதிகளில் நீர்கோர்த்த வடுக்களை உருவாக்கி
விதைகள் முளைக்கும் முன்னரே அழுகிவிடும்.
நாற்றுகளின் கீழ் தண்டு பகுதியில் நீர்கோர்த்த
கருப்பு நிற வடுக்கள் உருவாக்கி பெரியதாக
மாறும். பின் அப்பகுதி முழுவதும் அழுகி
மேல் உள்ள இலைகள் மஞ்சளாக மாறிவிடும்.
நாற்றுகள் அழுகி கவிழ்ந்து விடும்.

மேலாண்மை
அடர் நடவு முறையை கைவிடுதல்.
	தேவையான அளவு விதையளவு
பயன்படுத்துதல்.
பூ ஞ்சா ன க�ொ ல் லி ய ா ன தி ற ம்
(அல்லது) கேப்டான் 4 கிராம் / கில�ோ என்ற
விகிதத்தில் விதை நேர்த்தி செய்தல்.
அதிக அளவு நீர் பாய்ச்ச கூடாது.
	மேலும் மண்ணில் காப்பர் குள�ோரைடு
(0.2%) செடிகளின் வேர்களில் படும்படி
தெளித்தல்.

சாம்பல் ந�ோய்

12

(லெவிலுல்லா டேரிகா)
அறிகுறிகள்
இது பெரும்பாலும் இலைகள் மற்றும்
பழங்களில் தாக்குதலை ஏற்படுத்தும். முதிர்ந்த
இலைகளின் அடிப்பரப்பில் வெள்ளை நிற
திட்டுகளாக பூஞ்சான் வளர்ச்சி காணப்படும்.
இலையின் மேற்பரப்பில் மஞ்சள் நிற
தி ட் டு க ள ா க க ா ண ப ்ப டு ம் . இ லை க ள்
பழுத்து முழுவதும் மஞ்சளாக மாறி விடும்.
செடிகளை சுற்றி உதிர்ந்த இலைகள் அதிகமாக
காணப்படும். மிளகாயின் மேற்பரப்பில்
வெண்ணிற திட்டுகளாக பூஞ்சான் வளர்ச்சி
காணப்படும். அவை முதிர்ச்சியடையாமல்
உதிர்ந்து விழும்.

மேலாண்மை
பாதிக்கப்பட்ட செடிகளின் இலைகளை
சேகரித்து அழித்தல்.
நடவு செய்யப்பட்ட வயல் வெளிகளை
சுத்தமாக பேணுதல். இலை முதல் பூக்கும்
பருவத்தில் பூஞ்சாணக�ொல்லி டின�ோகேப்
(0.05%) தெளித்தல் (அல்லது) நனையும்
கந்தகம் (0.25%) தெளிக்க வேண்டும்.
குறிப்பாக இலைகளின் அடிப்பரப்பில்
நன்கு படும்படி தெளிக்க வேண்டும்.

பழ அழுகல் / பின்வாடல்
(க�ொலீட�ோட்ரைகம் கேப்சிஸி)

அறிகுறிகள்
இந்த பூஞ்சாணம் செடியில் பூக்கும்
நேரத்தில் ந�ோய் தாக்குதலை ஏற்படுத்துகிறது.
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இ லை க ள் , த ண் டு க ள் ,
மலர்காம்புகள் பகுதிகளில்
சிறு வடுக்களை ஏற்படுத்தி
அ வை பெ ரி த ா க ம ா றி
செடிகளின் நுனிக்குருத்து
மு த ல் கீ ழ ்ந ோக் கி வ ா ட
ஆ ர ம் பி த் து
பி ன்ன ர்
செடிகளின் ஒரு பகுதி கருகி
காணப்படும். அந்த பகுதியில்
உள்ள ம�ொட்டுக்கள், பூக்கள்
மற்றும் காய்கள் சிறுத்து கருகி
உதிர்ந்துவிடும்.
மிளகாயின் காய் மற்றும்
பழங்களின் மேற்பரப்பில்
கருப்பு நிற வட்ட வடிவிலான
புள்ளிகள் த�ோன்றும். நாளாக
நாளாக இவை பெரியதாக
மாறி பழங்களின் முக்கால்வாசி
ப கு தி க ளி ல் ப ர வு கி ற து .
மே லு ம் ப ழு ப் பு நி ற ம ா க
இதன் மையப்பகுதி மாறி
அந்தப்பகுதிகளில் ந�ோயினை
உ ண்டா கு ம் க ரு ப் பு நி ற
வித்துகள் காணப்படும். பாதிக்கப்பட்ட
இடங்களை சுற்றி அடர் நிற வளையங்கள்
காணப்படும். இறுதியாக பழங்கள் அழுகி
உதிர்ந்து விடும்.

மேலாண்மை
	ந�ோயற்ற விதைகளை தேர்வு செய்தல்.
திரம் அல்லது கேப்டான் (4கி \
கில�ோ) க�ொண்டு விதை நேர்த்தி செய்தல்.
மூ ன் று இ டைவெ ளி க ள ா க . ,
பூக்கும் பருவம், காய்க்கும் பருவம்,மற்றும்
முதிர்ச்சியடையும் பருவத்தில், சிரம் (0.2%)
அல்லது கேப்டான் (0.2%) அல்லது சினேப்
(0.1%) தெளிக்க வேண்டும்.

செர்க்கோஸ்போரா இலைப்புள்ளி ந�ோய்
(செர்க்கோஸ்போரா கேப்சிசி)

அறிகுறிகள்
சி றி ய வ ட்ட வ டி வி ல ா ன ப ழு ப் பு
நிற புள்ளிகள் இலைகளில் த�ோன்றும்.
நாளடைவில் இந்த புள்ளிகள், தண்டுகள், பூ
காம்புகள், இவைகளில் பரவி விடும். இந்த
புள்ளிகள் மைய பகுதிகளில் வெளிறிய
பழுப்பு நிறத்திலும் அதன் சுற்றுப்பகுதிகளில்

அடர் மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறத்திலும்
காணப்படும். இறுதியாக இலைகள், பூக்கள்
அதிக அளவில் காய்ந்து உதிர்ந்து விடும்.

மேலாண்மை
காய்ந்த இலைகள் மற்றும் செடிகளை
தீயிட்டு அழித்து விட வேண்டும்.
	மேன்கோசெப் (0.2%) அல்லது
குள�ோர�ோதல�ோனில் (0.1%) மருந்தினை
இலைகளில் படும்படி தெளிக்க வேண்டும்.

வாடல் ந�ோய்
(பியூசரியம் ஆக்சிஸ்போரம் பா. ஸ்.
கேப்சிசி)

அறிகுறிகள்
இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறும்.
தண்டுகள் மற்றும் பூக்கிளைகள் ஒருபக்கமாக
வாடும். தண்டின் பகுதிகள் பழுப்பு நிறமாக
மாறி செடிகள் வாடி த�ொங்கிவிடும். தரை
ஒட்டிய தண்டு உட்பகுதியானது அடர் பழுப்பு
நிறத்துடன் காணப்படும். இறுதியில் செடிகள்
இறந்து விடும்.

மேலாண்மை
பயிரிடும் முன் நிலத்தை நன்கு ஆழ
உழ வேண்டும்.
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விதையழுகல் / நாற்றழுகல்

பழ அழுகல்
	ந�ோயற்ற விதைகளை தேர்வு செய்ய
வேண்டும்.
காய்ந்த இலைகள் மற்றும் செடிகளை
தீயிட்டு அழித்து விட வேண்டும்.
விதைகளை கார்பென்டாசிம் 2கி /
கில�ோ என்ற விகிதத்தில் விதை நேர்த்தி
செய்ய வேண்டும்.
காப்பர் ஆக்சி-குள�ோரைடு மருந்தினை
0.2% என்ற விகிதத்தில் வேர்ப்பகுதியில்
படும்படி தெளிக்கவ�ோ (அ) கரைசலாகவ�ோ
அளிக்க வேண்டும். காய்ந்த இலைகள் மற்றும்
செடிகளை தீயிட்டு அழித்து விட வேண்டும்.

பாக்டீரியா இலைப்புள்ளி ந�ோய்
(சேந்தோம�ோநாஸ் கேம்பஸ்டரிஸ் பி. வி.
வெசிக்கட�ோரியா)

அறிகுறிகள்
இலைகள் சிறிய வடவடிவிலான (அ)
ஒழுங்கற்ற பளபளக்கும் புள்ளிகளுடன்

14

சாம்பல் ந�ோய்

செர்க்கோஸ்போரா இலைப்புள்ளி ந�ோய்
காணப்படும். புள்ளிகள் பெரிதாகும்போது
அதன் மையப்பகுதி அடர் நிறத்துடன்
காணப்படும். புள்ளிகள் ஒன்றிணைந்து
ஒழுங்கற்ற வடுக்களை உருவாக்குகின்றன.
பாதிக்கப்பட்ட இலைகள் வெளிறி உதிர்ந்து
விடும்.இலைக்காம்புகள் மற்றும் தண்டுகளும்
ப ா தி க ்க ப ்ப டு கி ன்ற ன . த ண் டு ஒ ரு வி த
புடைப்புடன் வளர்ச்சி உருவாகி, கிளைகள்
வாட வழிவகுக்கிறது. பழங்களில் வட்டமாக,
வெ ளி றி ய ம ஞ ்ச ள் நி ற வி ளி ம் பு ட ன்
கூடிய நீர்கோர்த்த புள்ளிகள் உருவாகும்.
புள்ளிகள் பழுப்பு நிறமாக மாறி, மையத்தில்
தாழ்ந்து காணப்படும், இதில் பாக்டீரியா
கூட்டமைப்பின் பளபளப்பான நீர்த்துளிகள்
காணப்படலாம்.

மேலாண்மை
வ ய ல்வெ ளி யி னை
வைத்திருக்க வேண்டும்.
	ந�ோ ய ற்ற

சு த்த ம ா க

வி தை க ளை யு ம் ,
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பாக்டீரியா இலைப்புள்ளி ந�ோய்

அறிகுறிகள்
இலைகள் அதன் மைய பகுதியை ந�ோக்கி
உட்புறமாக சுருண்டுவிடும். பார்ப்பதற்கு படகு
வடிவில் இலைகள் மாறிவிடும். குட்டையான
இடைக்கணுக்கள், இலைகளின் அளவு மற்றும்
தண்டுகள் வளர்ச்சிக் குறைந்து செடிகளின்
உயரம் குறைந்துவிடும். ம�ொட்டுக்கள் மற்றும்
பூக்கள் முழுவளர்ச்சி அடையாமல் சுயமலட்டுத்தனமையாக மாறிவிடும். வெள்ளை
ஈக்களே இந்த வைரசினை பரப்புகின்றன.

மேலாண்மை
இலைச்சுருள் ந�ோய்
நாற்றுகளையும் தேர்வு செய்தல்.
விதைப்பதற்க்கு முன் 0.1% மெர்குரிக்
குள�ோரைடு க�ொண்டு 2-5 நிமிடம் விதை
நேர்த்தி செய்தல்.
நாற்றக்காலில் ப�ோர்டாக்ஸ் கலவை
1% (அ) காப்பர் ஆக்சிகுள�ோரைடு 0.2%
தெளிப்பது நல்ல பலனை தரும்.
ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் மருந்தினை
காய்கள் உருவான பின்பு தெளிக்கவ�ோ,
பயன்படுத்தவ�ோ கூடாது.

இலைச்சுருள் ந�ோய்
(டி.என்.ஏ வைரஸ்)

வ ய ல்வெ ளி யி னை
வைத்திருக்க வேண்டும்.

சு த்த ம ா க

	ந�ோ ய ற்ற வி தை க ளை யு ம் ,
நாற்றுகளையும் தேர்வு செய்தல்.
	த�ொடர்ந்து மிளகாய் சாகுபடி செய்வதை
தவிர்க்க வேண்டும்.
நாற்றங்காலை நைலான் வலை
(அ) வைக்கோல் க�ொண்டு மூடி வைக்க
வேண்டும்.
	டைமீத�ோயேட் 2மிலி. என்ற அளவில்
தெளிக்க வேண்டும்.
பாதிக்கபட்ட செடிகளை சேகரித்து
தீயிட்டு அழித்துவிட வேண்டும்.

கட்டுரையாளர்கள்:

முனைவர். பெ. முரளி சங்கர், செல்வி. எம். பூஷ்ணா ,
உதவி பேராசிரியர்,
பயிர் ந�ோயியல் துறை,
எஸ்.ஆர்.எஸ். வேளாண்மை கல்லூரி,
வேடசந்தூர் - 624 710.

மாணவர் (இளநிலை வேளாண்மை),
அமிர்தா வேளாண்அறிவியல் பள்ளி,
அரசம்பாளையம் - 641 032.
க�ோயம்புத்தூர்.

செல்வி. செ. காயத்ரி,

(பட்டயப்படிப்பு-த�ோட்டக்கலைத்துறை)
ஆய்வக உதவியாளர்,
பயிர் ந�ோயியல் துறை,
எஸ்.ஆர்.எஸ். வேளாண்மை கல்லூரி,
வேடசந்தூர் - 624 710.
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யூடியூப் விவசாயி
விவசாய சேவை மையம்
மற்றும்

யூடியூப் விவசாயி
விவசாய சேனல்
இணைந்து நடத்தும்

ஒரு நாள் விவசாய பயிற்சி முகாம்!
இடம்:

சக்தி ரெசிடென்சி

தலைவாசல், ஆத்தூர் வட்டம்,
சேலம் மாவட்டம்.

நாள்:

09-01-2022

விவசாயிகளுக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களையும்
ஒரே இடத்தில் தெரிந்து க�ொள்ளும் விதமாக நடவு முதல்
அறுவடை வரை உள்ள முக்கிய அம்சங்களை அனைத்து
பயிர்களுக்கும் தெளிவுபடுத்தும் விதமாக Subject matter
specialist (துறைசார் வல்லுநர்கள்) க�ொண்டு பயிற்சி
நடத்தப்படுகிறது.

முன்பதிவு
அவசியம்:
ரூ.500

த�ொடர்புக்கு: 9944051043, 7598664078
மீடியா பார்ட்னர்:
நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

https://agrisakthi.com
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பூச்சி மேலாண்மை

வீட்டில் ஈஸியாக
தயாரிக்கப்படும்
ஐந்து க�ொசு விரட்டிகள்
வெ

ப்பமண்டல பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் எதிர்கொள்ளும்
மிகவும் எரிச்சலூட்டும் பூச்சிகளில் ஒன்று க�ொசுக்கள். நீங்கள்
உட்புறமாக இருந்தாலும் சரி, வெளியில் இருந்தாலும் சரி, அவைகள்
எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறன்றது. பல வகையான க�ொசு
விரட்டி ஸ்ப்ரேக்கள் மற்றும் க�ொசுக்களை அழிக்கும் இயந்திரங்கள்
சந்தையில் கிடைத்தாலும், மூலிகை க�ொசு விரட்டிகளைப்
பயன்படுத்தி இயற்கையான க�ொசுக்களைக் கட்டுப்படுத்தும்
முறைகளே நமது ஆர�ோக்கியத்திற்கு சிறந்தது, ஏனெனில் இந்த
ஸ்ப்ரேக்கள் நமது நுரையீரலைய�ோ அல்லது சருமத்தைய�ோ எந்த
வகையிலும் சேதப்படுத்தாது.
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உங்கள் வீட்டில் உள்ள எளிய எண்ணெய்கள்
மற்றும் பிற ப�ொருட்களைப் பயன்படுத்தி
வீட்டில் க�ொசு விரட்டிகளை உருவாக்கலாம்.
இந்த மூலிகை க�ொசு விரட்டிகளை உங்கள்
த�ோலிலும், வீட்டைச் சுற்றிலும் பாதுகாப்பாகப்
பயன்படுத்தலாம். மலேரியா மற்றும் டெங்கு
ப�ோன்ற ஆபத்தான ந�ோய்களிலிருந்து விலகி
இருப்பது மட்டுமல்லாமல், க�ொசு கடித்தால்
நீங்கள் அரிப்பு ஏற்படுவதையும் தடுக்கலாம்.

க�ொசு விரட்டி ஸ்ப்ரே தயாரிப்பது எப்படி?
க�ொசு விரட்டி ஸ்ப்ரேக்களை உருவாக்க,
உங்களுக்கு ஸ்ப்ரே பாட்டில்கள், எண்ணெய்
ம ற் று ம் அ ல ்க ோஹ�ோ ல் ம ட் டு மே
ப�ோதுமானவை. இந்த எண்ணைகளை
வாசனை மருத்துவம் (Aromatheraphy)
அல்லது அழகு சாதன கடைகளில் மற்றும்
ஆன்லைனில் நீங்கள் வாங்கிக�ொள்ளலாம்.
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க�ொசு ஸ்ப்ரேக்களைக் கலக்க இது ஒரு
த�ோராயமான வழிகாட்டியாகும், ஸ்ப்ரே
பாட்டிலில் பாதி அளவு காய்ச்சி வடிகட்டிய
தண்ணீரிலும், 1/4 வது பகுதியை ஆல்கஹால்
வைத்தும் மீதமுள்ள பகுதியை எண்ணெய்
கலவையுடன் நிரப்பவும் . எண்ணெய்
தண்ணீருடன் கலக்காது என்பதால், ஒவ்வொரு
மு றை ப ய ன்ப டு த் து வ த ற் கு மு ன் பு ம்
பாட்டிலை நன்கு குலுக்க வேண்டும். உங்கள்
கண்களின் அருகில் க�ொசு விரட்டிகளை
பயன்படுத்த வேண்டாம் என்பதை நினைவில்
க�ொள்ளுங்கள். உங்கள் முகத்தில் க�ொசு
கடித்தால், மூலிகை க�ொசு விரட்டியை உங்கள்
கைகளில் சிறிது தெளித்து, உங்கள் நெற்றியில்
மற்றும் கன்னங்களில் தேய்க்கலாம்.

வீட்டில் ஈஸியாக தயாரிக்கப்படும் ஐந்து
க�ொசு விரட்டி ஸ்ப்ரேக்கள்:
எலுமிச்சை யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்
க�ொசு விரட்டி தெளிப்பு
10 மில்லி எலுமிச்சை யூகலிப்டஸ்
எண்ணெய் மற்றும் 90 மில்லி கேரியர்
எண்ணெய் (ஆலிவ் எண்ணெய் அல்லது
தேங்காய் எண்ணெய்) சேர்த்து உங்கள்
உடலில் நன்றாக வேலை செய்யும் க�ொசு
விரட்டியை வீட்டில் தயாரிக்கலாம். ஸ்ப்ரே
பாட்டிலை குலுக்கி, தேவையான இடத்தில்
தடவவும். ஸ்ப்ரேயை இலகுவாக்க காய்ச்சி
வடிகட்டிய நீர் மற்றும் அல்கோஹ�ோவுடன்
சேர்க்கவும்.
இந்த எண்ணெயில் உள்ள சிட்ரோனெல்லல்
மற்றும் p-methane 3,8-diol (PMD) ப�ோன்ற
கலவைகள் இருப்பதால் க�ொசுக்களைக்
கட்டுப்படுத்த எலுமிச்சை யூகலிப்டஸ்
எண்ணெயைப் பயன்படுத்துவது நன்றாக
வேலை செய்கிறது.

பாட்டிலை நன்கு சுத்தம் செய்த பிறகு மற்ற
ப�ொருட்களுடன் வரும் ஸ்ப்ரே பாட்டில்களைப்
பயன்படுத்தலாம் அல்லது கடைகளில்
அல்லது ஆன்லைனில் வாங்கலாம். ர�ோஸ்
வாட்டர் அல்லது ட�ோனர் ப�ோன்ற அழகு
சாதனப் ப�ொருட்களுடன் வரும் சிறிய
ஸ்ப்ரே பாட்டிலைப் பயன்படுத்துங்கள்,
வீட்டை சுத்தம் செய்யும் ப�ொருட்களில்
பயன்படுத்தப்படும் பெரிய பாட்டில்களைப்
பயன்படுத்த வேண்டாம்.

வேப்ப எண்ணெய் மற்றும் தேங்காய்
எண்ணெய் க�ொசு விரட்டி தெளித்தல்
க�ொசுவை விரட்டுவதற்கு மக்கள் அடிக்கடி
வேப்ப எண்ணெயைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்,
ஏனெனில் இந்த எண்ணெய் வலுவான
நறுமணம் மற்றும் இயற்கையான பண்புகளைக்
க�ொ ண் டு ள ்ள து , இ து க�ொ சு க ்களை த்
த டு க் கி ற து . வே ப ்பெண்ணெ ய் ம ற் று ம்
தேங்காய் எண்ணெய் ஆகியவை இணைந்தால்
சிறந்த க�ொசு விரட்டி என ஆய்வுகளில்
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
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செய்முறை: ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் 10 துளிகள்
வேப்ப எண்ணெய் மற்றும் 30 மில்லி
தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து வேகவைத்த
தண்ணீர் மற்றும் அல்கோஹ�ோளை ஒரு
ஸ ்ப்ரே ப ா ட் டி லி ல் சே ர் த் து மூ லி கை
க�ொசு விரட்டியை உருவாக்கி உங்களுக்கு
தேவையான இடங்களில் தடவவும்.

தேயிலை மர எண்ணெய் (Tea tree
oil) மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் க�ொசு
விரட்டி தெளிப்பு
தே யி லை ம ர எ ண்ணெ யி ல் உ ள ்ள
மருத்துவ குணங்கள் காரணமாக தேயிலை மர
எண்ணெய் க�ொசு விரட்டி நன்றாக வேலை
செய்யும். இது சிறந்த ஆண்டிசெப்டிக் மற்றும்
அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளைக் க�ொண்டுள்ளது.
இது க�ொசு கடியையும் குணப்படுத்தும்.
அதன் நறுமணம் ஒரு சிறந்த மூலிகை க�ொசு
விரட்டியை உருவாக்க மற்றொரு காரணமாக
உள்ளது.

செய்முறை: 10 துளிகள் தேயிலை மர
எண்ணெய் மற்றும் 30 மில்லி தேங்காய்
எண்ணெயை ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் காய்ச்சி
வடிகட்டிய நீர் மற்றும் அல்கோஹ�ோலுடன்
சே ர் த் து க�ொ சு வி ர ட் டி ஸ ்ப்ரேயை
உருவாக்கலாம்.

லாவெண்டர் எண்ணெய் (Lavendar), வெண்ணிலா மற்றும் எலுமிச்சை
சாறு க�ொசு விரட்டி ஸ்ப்ரே
க�ொசுக்களுக்கு லாவெண்டர் எண்ணெயைப்
பயன்படுத்துவது, லாவெண்டர் எண்ணெயின்
வாசனை நமக்கு மிகவும் இனிமையானதாகவும்,
அமைதியானதாகவும் இருக்கும்போது கூட
பூச்சிகளை விரட்டும் தன்மை உடையது.
ஏனென்றால், லாவெண்டர் எண்ணெயில்
லிம�ோனீன், லினாலூல், யூகலிப்டால் மற்றும்

கற்பூரம் ப�ோன்ற கலவைகள் உள்ளன, இவை
அனைத்தும் இயற்கையான க�ொசு விரட்டிகள்.
மேலும், வெண்ணிலா ஒரு வலுவான க�ொசு
விரட்டியாகும், அதே நேரத்தில் எலுமிச்சை
சாற்றில் உள்ள அமிலத்தன்மை க�ொசுக்களைத்
தடுக்க கலவையில் சேர்க்கிறது.

செய்முறை: 10-12 ச�ொட்டு லாவெண்டர்
எண்ணெய், 3-4 டீஸ்பூன் வெண்ணிலா
சாறு மற்றும் 3-4 டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு
ஆகியவற்றை ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் காய்ச்சி
வடிகட்டிய நீரில் சேர்க்கவும். கலவையை
குலுக்கி, ஒரு சிறந்த மூலிகை க�ொசு
விரட்டியாக பயன்படுத்தவும்.
லெமன்கிராஸ் எண்ணெய் (Lemongrass oil) மற்றும் ர�ோஸ்மேரி எண்ணெய்
(Rosemary oil) க�ொசு விரட்டி ஸ்ப்ரே
இரண்டும் இயற்கை மற்றும் மூலிகை
க�ொசு விரட்டிகள் என்பதால் பலர் ர�ோஸ்மேரி
எண்ணெயுடன் க�ொசு விரட்டிக்கு எலுமிச்சை
எ ண்ணெ ய் ப ய ன்ப டு த் து கி ன்ற ன ர் .
எலுமிச்சம்பழ எண்ணெயில் லிம�ோனைன்
மற்றும் சிட்ரோனெல்லா ப�ோன்ற கூறுகள்
உள்ளன, அவை க�ொசுக்களைத் தடுக்கின்றன.
ம று பு ற ம் , ர�ோ ஸ ்மே ரி எ ண்ணெ யி ல்
யூகலிப்டால், கற்பூரம் மற்றும் லிம�ோனீன்
ஆகியவை இயற்கையான க�ொசு விரட்டிகளாக
செயல்படுகின்றன.

செய்முறை: 10 ச�ொட்டு லெமன்கிராஸ்
எண்ணெய் மற்றும் 10 துளிகள் ர�ோஸ்மேரி
எண்ணெயை 60 மில்லி கேரியர் ஆயில்
(ஆலிவ் எண்ணெய் அல்லது தேங்காய்
எண்ணெய்) வேகவைத்த தண்ணீர் மற்றும்
அ ல ்க ோஹ�ோளை ஸ ்ப்ரே ப ா ட் டி லி ல்
சேர்க்கவும், இது ஒரு சிறந்த க�ொசு விரட்டி
ஸ்ப்ரேயை உருவாக்குகிறது.

கட்டுரையாளர்கள்:

சி. பா. சிலம்பரசன்

முதுநிலை வேளாண் பட்டதாரி (பூச்சியியல் துறை)
மின்னஞ்சல்: silambarasansb.agri@gmail.com
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நா. நிவேதா

உதவிப் பேராசிரியர் (பூச்சியியல் துறை)
இந்தியன் வேளாண்மைக் கல்லூரி, திருநெல்வேலி.
மின்னஞ்சல்: nivetha96agri@gmail.com

பதிப்பு-2 | இதழ் - 16 | 31-12-2021 | மார்கழி 2

20

மதிப்புக் கூட்டல்

வெங்காயத்தினை
பதப்படுத்துதல் மற்றும்
மதிப்புக் கூட்டுதல்
வெங்காய சேமிப்பு முறைகள்:

வெ ங்காயத்தினை

பட்டறைகளில் சேமிப்பதற்கு நல்ல
காற்றோட்டமுள்ள நிழற்பாங்கான ஈரப்பதமற்ற இடத்தினை தேர்வு
செய்ய வேண்டும். இங்கு 1 அடி உயரம் உள்ள கருங்கற்களை 2.5
அடி அகலத்தில் 2 வரிசையாக 4 அடிக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில்
தேவையான நீளத்திற்கு வைத்து அதன்மீது நீளக்கழிகளை நிறுத்த
வேண்டும். இவற்றின் குறுக்காக குறுக்கு கழிகளை நிறுத்தி அதன்
மீது உடைந்த தென்னங்கீற்று அல்லது ச�ோளதட்டைகளை வைக்க
வேண்டும். இதன் மீது தாள்கள் நன்கு காய்ந்த வெங்காயத்தினை
தாள்களை பறிக்காமல் பரப்பி சுமாராக 2.5 அடி உயரம் வரை
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எழுப்ப வேண்டும். அடிபாகத்தில் அகலம்
அ தி க ம ா க வு ம் மேலே செல்ல செல்ல
குறுகலாகவும் இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு
இருந்தால்தான் வெங்காயம் சரிந்து விழாமல்
பாதுகாக்கப்படும். பின்னர் இதன் மேல்பாகத்தில்
முடைந்த தென்னங்கீற்று அல்லது வைக்கோல்
க�ொண்டு மழைநீர் உள்ளே செல்லா வன்னம்
பரப்பி கயிறுக�ொண்டு இருபுறமும் கட்டிவிட
வேண்டும். இந்த முறையில் சுமார் 6 மாத
காலம் வரை வெங்காயத்தை சேமிக்க இயலும்.
தேவைப்படும் ப�ொழுது பட்டறையை
பிரித்து வெங்காயத்தை எடுத்து தாள்களை
ஆய்ந்துவிட்டு பயன்படுத்தலாம்.
க் யூ ரி ங்
எ ன்ப து
உ ல ர் த் து ம்
செயல்முறையாகும். பல்புகளின் வெளிப்புற
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அ ள வி ல ா ன இ லை க ள் ஈ ர ப ்ப த த ்தை
இழப்பதைத் தடுக்கவும் மற்றும் சிதைவின்
ப�ோது தாக்குதலைத் தடுக்கவும் க்யூரிங்
செய்யப்பட்ட வெங்காய குமிழ் அதன்
எ டை யி ல் 3 - 5 % இ ழ க் கு ம் , க ழு த் து
இறுக்கமான மற்றும் வெளிப்புற செதில்கள்
சலசலக்கும் வரை உலர்த்தப்படுகின்றன.
வெங்காயத்தை வயலில் உலர்த்தலாம்
அல்லது தட்டுகளில் சேகரிக்கப்பட்டு, நல்ல
காற்றோட்டம் க�ொண்ட சூடான, மூடப்பட்ட
ப கு தி யி ல் அ டு க் கி வை க ்க ப ்ப டு கி ற து .
பல்புகளின் மேல்பகுதிகளைக் கட்டி, நன்கு
காற்றோட்டமான நிழல்களில் கிடைமட்டக்
க ம்ப த் தி ல் த�ொ ங ்க வி டு வ த ன் மூ ல ம்
வெங்காயத்தினை க்யூரிங் செய்யலாம் .
க்யூரிங் நிழலில் செய்வது நல்லது, ஏனெனில்

வெங்காய செதில்கள் மற்றும் தூள் பதப்படுத்துதல்:
வெங்காயம்
தரப்படுத்துதல்
தண்டு வெட்டுதல் மற்றும் உரித்தல் (அளவு குறைப்பு 1/8 – ¼ ’’தடிமன்)
பிளான்ச்சிங் ( 80°C for 5 mins)
சவ்வுடுபரவல் 1-3% உப்புநீர் 30 நிமிடம்
(ஆஸ்மோசிஸின் ப�ோது 0.1-0.3% அமிலத்தன்மை)
வெங்காயத் துண்டுகளை தட்டு உலர்த்துதல் (50-70°C 8-10 மணி நேரம்)
வெங்காய செதில்கள்
ப�ொடியாக்குதல்
வெங்காய தூள்
செதில்கள் மற்றும் தூள் பேக்கிங்
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இது பல்புகளின் நிறத்தை மேம்படுத்துகிறது
மற்றும் சேமிப்பகத்தின் ப�ோது குறிப்பிடத்தக்க
இழப்புகளை தவிர்க்கலாம்

முக்கிய சேமிப்பக சிக்கல்கள்:
சேமிப்பின் ப�ோது ஏற்படும் அழுகல்
ந�ோயை கட்டுப்படுத்த அறுவடை செய்வதற்கு
15 நாட்களுக்கு முன்னதாக கார்பன்டாசிம்
பூஞ்சாண க�ொல்லி மருந்தினை 10 லிட்டர்
நீருக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் தெளிக்க
வேண்டும். அறுவடைக்கு 15 நாட்களுக்கு
முன்னர் மாலிக் ஹைட்ரசைடு என்ற பயிர்
ஊக்கியை 2500 பிபிஎம் என்ற விகிதத்தில்
கலந்து இலையின் மேல் தெளிக்க வேண்டும்.
இந்த பயிர் ஊக்கி வெங்காயத்தை நடுக்குருத்து
பகுதியினை அடைந்து அறுவடையான பின்,
சேமித்து வைக்கும் ப�ோது முளைக்காதவாறு
தடுக்கிறது. இந்த முறையில் நேர்த்தி செய்த
வெங்காயத்தை அறுவடை செய்து 6 -7
மாதங்கள் வரை முளைத்துவிடாதவாறு
சேமித்து வைக்க முடியும். வெங்காயத்தை
நன்றாக காயவைத்து பிறகு சேமிக்க வேண்டும்.
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வெங்காய பேஸ்ட் என்பது வெங்காயம்
அதன் புத்துணர்ச்சியைத் தக்க வைத்துக்
க�ொள்ளும் மற்றொரு தயாரிப்பு ஆகும்.
நீரிழப்பு வெங்காய செதில்களை (Dehydrated
onion flakes) சரியான முறையில் அரைத்து
வெங்காய ப�ொடியாக பதப்படுத்தலாம்.
வெங்காய தூள் வெங்காய செதில்களுடன்
ஒப்பிடும்போது மிக எளிதாக கரைந்து,
விரைவாக மறுகட்டமைக்கப்படுகிறது.
இது வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது
பீட்சா மற்றும் ர�ொட்டி ப�ோன்ற வேகவைத்த
ப�ொருட்களை தயாரிக்க பயன்படுகிறது.

வெங்காய ப்யூரி மற்றும்
பேஸ்ட் பதப்படுத்துதல்:
வெங்காயம்
தரப்படுத்துதல்

தரப்படுத்தல் மற்றும் பேக்கேஜிங்:
ப�ோக் கு வ ர த் தி ன் ப�ோ து எ ளி த ா க
கையாளுவதற்கு பேக்கேஜிங் சிறியதாக
இருக்க வேண்டும். திறந்த கண்ணி சணல்
பைகள் அல்லது மர கூடையில் வெங்காயத்தை
பேக் செய்யலாம். வெங்காயத்தை பேக்கேஜிங்
செய்ய நைலான் நெட் பையின் பயன்பாடு
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இது
வழங்கும் நல்ல காற்றோட்டம் காரணமாக
இ து கு றை வ ா ன சே மி ப ்ப க இ ழ ப ்பை
விளைவிக்கிறது.

வெங்காய பதப்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்பு
கூட்டல்:
வெங்காயத்தினை மதிப்பு கூட்டுவதன்
மூ ல ம் ந ல்ல ல ா ப த் தி னை பெற ல ா ம் .
வெங்காயத்தில் இருந்து வெவ்வேறு மதிப்பு
கூட்டப்பட்ட ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்து
நீண்ட நாட்கள் சேமிக்கலாம். அதாவது
குறைந்தபட்சம் பதப்படுத்தப்பட்ட புதிய
வெங்காயம், வெங்காய விழுது, நீரிழப்பு
வெங்காய செதில்கள், வெங்காயம் சமைக்க
தயாராக உள்ள தூள், வெங்காய எண்ணெய்,
வெங்காய வினிகர், வெங்காய சாஸ், வெங்காய
ஊறுகாய் ப�ோன்றவை தயாரிக்கலாம்.

வெங்காய பேஸ்ட்:

தண்டு வெட்டுதல் மற்றும் உரித்தல்
கூழ்
வெப்பமாக்கல்(110°C)
வெங்காய விழுது (32°பிரிக்ஸ்,
2% NACL, 0.1% சிட்ரிக் அமிலம்)
நிரப்புதல் (70-80° C)

வெங்காய வளையங்கள்:
வெ ங ்கா ய ம் வ ளை ய ங ்க ள ா க
வெட்டப்பட்டு, உறையவைக்கப்பட்டு,
குறைந்த வெப்பநிலையில் ப�ொருத்தமான
பேக்கேஜிங் ப�ொருளில் சேமிக்கப்படும்.
உறைந்த வெங்காய ம�ோதிரங்கள் 12
ம ா த ங ்கள் நீ ண்ட சே மி ப் பு ஆ யு ளைக்
க�ொண்டுள்ளன, மேலும் அவை எளிதாகவும்
நே ர டி நு க ர் வு க ்கா க அ ல்ல து சூ ப ்கள்
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மற்றும் டிரஸ்ஸிங்கில் சேர்ப்பதற்காகப்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வெங்காய ஊறுகாய்:
வெங்காயம்
- 1 கில�ோ
(சின்ன வெங்காயம் த�ோல் நீக்கியது)
உப்பு

- 100 - 150 கிராம்

மிளகாய் தூள்	

- 80 - 100 கிராம்

புளி

- 200 கிராம்

மஞ்சள் தூள்	

- 10 கிராம்

கடுகு

- 10 கிராம்

சீரகம்

- 10 கிராம்

வெந்தயம்

- 5 கிராம்

பெருங்காயம்

- 5 கிராம்
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வெங்காய வடகம்:
சின்ன வெங்காய உரித்தது - 1 கில�ோ
பூண்டு

- 50 கிராம்

மிளகாய் வற்றல்

- 50 கிராம்

உளுந்தம்பருப்பு

- 250 கிராம்

வெந்தயம்

- 2 ஸ்பூன்

பெருங்காயம்

- 2 ஸ்பூன்

கறிவேப்பிலை	

- 100 கிராம்

ஆமணக்கு எண்ணை	 - 100 மில்லி
கடுகு

- 50 கிராம்

சீரகம்

- 50 கிராம்

மஞ்சள் தூள்	

- 25 கிராம்

உப்பு

ச�ோடியம் பென்சாயேட் - ¼ ஸ்பூன்

- தேவையான அளவு

செய்முறை :

வினிகர்

- 20 மில்லி

நல்லெண்ணெய்

- 400 மில்லி

செய்முறை :
வெ ங ்கா ய த ்தை உ றி த் து ந று க் கி
வை த் து க் க�ொ ள ்ள வு ம் . வ ா ண லி யி ல்
எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு ப�ோடவும். கடுகு
ப�ொரிந்ததும் நறுக்கிய வெங்காயத்தைச்
சேர்த்து வதக்கவும். புளிக்கரைசலை சேர்த்து
ப ச ்சை வ ா ச ம் ப�ோ கு ம்வரை ந ன ் றா க
வதக்கவும். உப்பு மஞ்சள்தூள் மிளகாய்த்தூள்
நன்றாக கிளறவும். எண்ணெய் பிரிந்து
வரும்போது வெந்தயப்பொடி, சீரகப்பொடி,
பெருங்காயப்பொடி சேர்த்து கலந்து இரண்டு
நிமிடம் கழித்து இறக்கவும். வெதுவெதுப்பான
சூட்டில் வினிகர் 10 மில்லி, ச�ோடியம்
பென்சோயட் கால் டீஸ்பூன் சேர்த்து கண்ணாடி
புட்டியில் அடைக்கவும்.

வெ ங ்கா ய ம் , பூ ண் டு இ ர ண ்டை யு ம்
நன்றாக உரித்து கழுவி வைத்துக் க�ொள்ளவும்..
உளுந்தம் பருப்பை ஊற வைக்கவும். பிறகு
வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் மிக்ஸியில்
ப�ோட்டு க�ொர க�ொரப்பாக அரைத்துக்
க�ொள்ளவும். உளுந்தம்பருப்பையும் தண்ணீர்
விடாமல் க�ொர க�ொரப்பாக அரைத்துக்
க�ொள்ளவும். வெந்தயம், பெருங்காயம்,
கருவேப்பிலை, சிறு சிறு துண்டுகளாக கிள்ளிய
மிளகாய் வற்றல், கடுகு, சீரகம், மஞ்சள்தூள்,
உ ப் பு அ ரைத்த வெ ங ்கா ய ம் , பூ ண் டு ,
உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்து நன்கு பிசையவும்.
இதனுடன் சிறிதளவு விளக்கெண்ணெய்
சேர்த்து உருண்டை பிடிக்கவும். பிடித்த
உருண்டைகளை வெயிலில் நன்றாக காய
வைத்து காற்று புகாத டப்பாக்களில் பாதுகாத்து
வைக்கவும்.

கட்டுரையாளர்கள்:

எஸ். க�ோகிலா வாணி,

செல்வி
த�ொழில் நுட்ப வல்லுநர் (மனையியல்),
ஹேன்ஸ் ர�ோவர் வேளாண் அறிவியல் மையம்,
வாலிகண்டபுரம், பெரம்பலூர் - 621115
த�ொடர்புக்கு: 9786440959
மின்னஞ்சல்: kokilafsn2011@gmail.com
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நூற்புழு மேலாண்மை

காய்கறிப் பயிர்களில்
நூற்புழு மேலாண்மை
காய்கறிப் பயிர்களான தக்காளி, வெண்டை, கத்தரி, மிளகாய்,

காலிஃபிளவர், முட்டைக்கோஸ் ஆகிய பயிர்களைத் தாக்கும்
நூற்புழுக்கள் அதிக சேதாரத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. இவற்றால்
30-60 சதம் வரை மகசூல் இழப்பு உண்டாகிறது. முக்கியமாக
தக்காளியில் - 46%, கத்தரி – 27%, வெண்டை– 91%. மேலும்
பூசணி வகையைச் சார்ந்த புடலை, பாகல், பீர்க்கன், பரங்கி, தர்பூசணி
ப�ோன்ற பயிர்களில் வேர் முடிச்சு நூற்புழுக்களின் பாதிப்பு அதிக
அளவில் காணப்படுகிறது. இதனால் பயிர் முழுமையான மகசூலைத்
தராமல் முன்னதாகவே காய்ந்து மடிந்து விடும்.
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அறிகுறிகள்
த ா க் கு த லு க் கு ள ்ளா ன செ டி க ள்
வளர்ச்சியின்றிக் காணப்படும்
இலைகள் பச்சையம் இழந்து, பழுப்பு
நிறமாகக் காணப்படும்
இ லை க ளி ன் நு னி வெ ள ்ளை
நிறத்துடன் கீழ்நோக்கி இருக்கும்
பாதிக்கப்பட்டசெடிகள் வேர் முடிச்சு
முடிச்சாகவும் தடிமனாகவும் காணப்படும்

க த்த ரி யி ல்
மெ லி ட�ோகை ன்
இ ன்காங் கி ன்ட்டா , மெ லி ட�ோகை ன்
ஜவானைக்கா ஆகிய நூற்புழுக்கள் பெரும்
சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால் 45
சதவீதம் மகசூல் இழப்பு ஏற்படுகின்றது.

மண்ணிலிருந்து நீர் மற்றும் சத்துகளை
உறிஞ்சும் தன்மை வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டு
மகசூல் குறைந்து காய்ந்துவிடும்

3. மிளகாய்

அறிகுறிகள்
நாற்றங்கால் பயிர்களில் அதிகமாக
பாதிக்கப்படுகிறது
	வேர்க ளி ல்
காணப்படும்

வே ர் மு டி ச் சு க ள்

	செடி வளர்ச்சி குன்றியும் இலைகள்
வெளிறியும் காணப்படும்
மகசூல் இழப்பு ஏற்படுகின்றது.

2. தக்காளி

	வேர் முடிச்சுகள் சிறியதாக காணப்படும்
இலைகள் வெளிறியும் செடிகள்
வளர்ச்சிகுன்றியும் காணப்படும்
பூக்கள் மற்றும் காய்கள் சிறுத்தும்
காணப்படும்
பாதிக்கப்பட்ட செடிகளில் விளையும்
காய்கள் தரம் குன்றியும் சந்தை மதிப்பும்
குறைவாகவும் இருக்கும்

4. உருளைக்கிழங்கு

த க ்கா ளி ப் ப யி ர ா ன து த மி ழ ்நா ட் டி ல்
பரவலாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும்
ச ா கு ப டி செய்ய ப ்ப டு கி ற து . ப ல ்வே று
காரணிகளால் தக்காளி சாகுபடியில் விவசாயம்
இழப்பைச் சந்தித்து வந்தாலும் வேர் முடிச்சு
நூற்புழுவினால் 30 சதவீதம் இழப்பை
சந்தித்து வருகின்றனர்.

பதிப்பு-2 | இதழ் - 16 | 31-12-2021 | மார்கழி 2

27

/ ஹெக்டேர்)/ புண்ணாக்கு
வ கை க ள் ( 1 ட ன் /
ஹ ெ க ்டே ர் )
ப�ோன்ற
அ ங ்க க ப் ப�ொ ரு ள ்களைக்
க�ொ ண் டு நூ ற் பு ழு க ்களை
கட்டுப்படுத்துவத�ோடு பயிரின்
வளர்ச்சியையும் அதிகரிக்கலாம்.
நூ ற் பு ழு
எ தி ரி
த ா வ ர ம ா ன ச ா ம ந் தி யை
ஊடுபயிராகப் பயிரிடுவதால்
நூற்புழுக்களின் தாக்குதலைக்
குறைக்கலாம்.

உருளைக்கிழங்கு முட்டைக்கூடு நூற்புழு
தாக்குதல் நீலகிரி மற்றும் க�ொடைக்கானல்
மலைகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில்
இ ரு ப ்ப து க ண்ட றி ய ப ்ப ட் டு ள ்ள து .
இந்நூற்புழுவின் முட்டைக்கூடுகள் 30
ஆ ண் டு க ள் வ ரை உ யி ரு ட ன் இ ரு க ்க
வல்லவை.

அறிகுறிகள்
இந்நூற்புழுக்களால் 40 சதம் வரை
மகசூல் குறைகிறது.
உ ரு ளைக் கி ழ ங் கு க ளி ன் ப ரு ம ன்
குறைந்து அவற்றின் சந்தை மதிப்பு வெகுவாகக்
குறைகிறது.

ஒருங்கிணைந்த நூற்புழு கட்டுப்பாடு
பயிர் செய்வதற்கு முன்பு மண் வேர்
மாதிரிகளை நூற்புழுக்களுக்கான ஆய்வு
செய்து பரிந்துரைக்கேற்ப மேலாண்மை
முறைகளை மேற்கொள்வது மிகச் சிறந்ததாகும்.
மக்கிய த�ொழுஉரம் (12.5 டன்

சி று த ா னி ய ப்
ப யி ரு க் கு ப்
பி ன் பு
கனகாம்பரத்தைப் பயிரிடாமல்
தவிர்க்கவேண்டும்.
நூற்புழுக்களைக் கவர்ந்திழுக்கக்
கூடிய தட்டைப்பயறை வளர்த்து 25முதல் 30
நாள்களுக்குள் வேருடன் பிடுங்கி அழிப்பதன்
மூலம் நூற்புழுக்களின் எண்ணிக்கையை
வெகுவாக குறைக்கலாம்.
சூ ட�ோம�ோ ன ா ஸ்
ப் ளூ ர ச ன் ஸ் ,
டிரைக்கோடெர்மா விரிடி, பெசில�ோமைசஸ்
லி ல ா சி ன ஸ்
ஆ கி ய
உ யி ர்
நூற்புழுக்கொல்லிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை
ஒரு எக்டருக்கு 2.5 கில�ோ வீதம் 5 கில�ோ
மக்கியத�ொழுஉரத்துடன் கலந்து இடுவதன்
மூலம் நூற்புழுக்களைக் கட்டுப்படுத்தி
விளைச்சலை அதிகரிக்கலாம்.
	ப�ோக்கிக�ோமியா கிளாமரஸ்போரா
எ ன்ற உ யி ரி ன பூ ஞ்சா ண த ்தை ஒ ரு
எக்டருக்கு 2.5 கில�ோ வீதம் 5 கில�ோ மக்கிய
த�ொழுஉரத்துடன் கலந்து இடுவதன் மூலம்
நூற்புழுக்களைக் கட்டுப்படுத்த விளைச்சலை
அதிகரிக்கலாம்.

கட்டுரையாளர்கள்:

ச�ோ. பிரபு

முனைவர்
உதவிப் பேராசிரியர், நூற்புழுவியல் துறை, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்,
க�ோயம்புத்தூர்.
மின்னஞ்சல்: somuprabhu@gmail.com
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1. ஆசியாவில் வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டால் ஒரு ஆண்டுக்கு எவ்வளவு குழந்தைகள்
பாதிக்கப்படுகிறார்கள்?
2. மிளகாய் நாற்றழுகல் ந�ோய் மேலாண்மை செய்ய எந்த பூஞ்சாணக்கொல்லி
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது?
3. யூடியூப் விவசாயி விவசாய சேனல் நடத்தும் விவசாயிகள் பயிற்சி முகாம் எங்கு
நடைபெறுகிறது?
4. இயற்கையாக க�ொசுவை விரட்ட பயன்படுத்தப்படும் ப�ொருட்களை குறிப்பிடவும்.
5.	வெங்காயத்தினை சேமிப்பதற்கு தாள்களை பறிக்காமல் பரப்பி எவ்வளவு அடி
உயரம் வரை எழுப்ப வேண்டும்?
6. கத்தரிப் பயிரில் நூற்புழு பாதிப்பின் அறிகுறிகள் என்ன?
7. நூற்புழுக்களைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் இயற்கை முறைகளை குறிப்பிடுக.
8. திம்மக்கா அவர்களுக்கு என்ன விருது குடியரசுத் தலைவரால் வழங்கப்பட்டுள்ளது?
9. OAAS என்றால் என்ன?
10. தர்பூசணியில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம்?

கடந்த இதழில் அறிவித்த

அக்ரிசக்தியின் பரிசுப் ப�ோட்டியில்

ஒரு மாதத்திற்கு தேவையான
மளிகை ப�ொருட்களை பெறும் நபர்

லாவண்யா,

செங்கம்
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சாதனை

அன்பும்! ஆலமரமும்!!

(கடவுள் படைப்பில் அனைத்தும் உயிரே!)
க

ர்நாடக மாநிலம், ராம்நகர் மாவட்டத்தில் உள்ள குனிகள்
கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சாலுமரத திம்மக்கா. இவர் தனது 16 வயதில்
சிக்கையா என்பவரை மணமுடித்தார். 10 வருடங்கள் கழித்த
பின்பும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லை என்பதால் பல்வேறு க�ோவில் ,
குளம், விரதம் என சில வருடங்களாக அனைத்து மனிதர்களையும்
ப�ோல ப�ோரடினார்கள். குழந்தைகள் இல்லை என்ற விரக்தியில்
ஒரு கட்டத்தில் தற்கொலை செய்துக�ொள்ளும் எண்ணத்திற்கு
தள்ளப்பட்ட தன் ஆழ்ந்த உள்ளத்தில், அதே சமயத்தில் த�ோன்றிய
சராமரியான கேள்விகளும் மற்றும் சாதிக்க வேண்டும் என்ற
எண்ணமும் சாலுமரதவின் வாழக்கையே மாற்றியது.
“உதிரத்தால் உருவாகி வயிற்றில் சுமந்து உதிர்த்துடன் பெற்று
எடுக்கும் உயிர்கள் மட்டும் தான் இந்த உலகத்தில் உறவா” “எந்தவித
பிரதி பலனுமின்றி நமக்கு நம் தேவைகளை நிறைவேற்றி தருகிற
இயற்கையும் நம் பிள்ளைகள் தானே என சிந்தித்தார்” “கடவுள்
படைப்பில் மரம் , செடி, க�ொடி என அனைத்திற்க்கும் மனிதர்கள்
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திம்மக்கமா என்று அழைக்கப்படுகிறார்.
இதுவரை 350க்கும் மேற்ப்பட்ட ஆலமரக்
கன்றுகளை நட்டு அதை தன் பிள்ளைகளை
ப�ோல பேணிக்காத்து உயர்ந்த மரமாக வளர்த்து
உள்ளார். இவற்றின் மதிப்பு தற்போது 1.5
மில்லியன் ரூபாய் என மதிப்பிடப்படுகிறது.
இந்த மரங்களை தற்போது கர்நாடக மாநில
அரசே ஏற்று கண்காணித்து வருகிறது.

ப�ோ ல வே உ யி ர் உ ண் டு எ ன
உணர்ந்தார். அன்று த�ோன்றியது
தான் மரம் வளர்க்க வேண்டும்
என்ற எண்ணம். முதல் முயற்சியாக தான்
இருக்கும் கிராமத்தில் ஒரு ஆலமரக்கன்று
நட்டார். அது வளர்ந்து மரமாக நின்றதை
கண்ட திம்மக்கமாவுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி.
இதுவே பின் நாளில் அதிக மரங்களை
ந ட் டு , வ ள ர்க்க வே ண் டு ம் எ ன்ற
எண்ணத்தை மென்மேலும் உயர்த்தியது.
இவரும் இவருடைய கணவரும் சேர்ந்து
பல இடங்களில் அலைந்து திரிந்து ஆலமரக்
கன்றுகளை சேகரித்து தன் கிராமத்தின்
அருகில் உள்ள சாலையின் இருபுறமும் நட்டு,
அதை தன் பிள்ளைகள் ப�ோல் வளர்த்து
வந்தார்கள். இதனால் சாலையின் இருபுறம்
மரம் நட்டார் என்ற ப�ொருள் பட கன்னடத்தில்
சாலுமரத என்ற அடைம�ொழியுடன் சாலுமரத

இதில் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னவென்றால்
இவர்கள் மரக்கன்றுகளை நடவு செய்ய
ஆரம்பிக்கும் தருணத்தில் அப்பகுதியில் குடிக்க
கூட தண்ணீர் இல்லையாம். அந்த சமயங்களில்
பல மைல்கள் கடந்து சென்று தண்ணீர்
க�ொண்டுவந்து மர கன்றுகளுக்கு ஊற்றி
வளர்த்துள்ளார்கள். இது மட்டுமில்லாமல் தான்
இருக்கும் கிராமத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை
ப�ோக்க பிரமாண்ட மழை
நீரை சேகரிக்கு த�ொட்டி
ஓ ன ்றை உ ரு வ ா க ்க
சாலுமரத பெரிதும் உதவி
உள்ளார். இவரின் மகத்தான,
தன்னலமில்ல சேவையை
பாராட்டி 16.03.2019ல் இ வ ரு க் கு “ சி றந்த
தேசிய குடிமகன் விருது”
நமது இந்திய அரசால்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
“ பெற்ற பி ள ்ளை க ள் கூ ட த ன்
பெற்றவர்களை வயதான காலங்களில் பார்த்து
க�ொள்ளாத இந்த காலத்தில்” நான் வளர்ந்த
நூற்றுக்கணக்கான பிள்ளைகள் (மரங்கள்)
இயற்கை காற்றுடன் கூடிய இனிமையான
நிழலை எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல்
இங்கு உள்ள மக்களுக்கு வழங்கி வருகிறது
என இந்நாள் வரை ஆனந்த இன்பதுடன்
மகிழ்ந்து வருகிறார் சாலுமரத திம்மக்கா.
இதுவரை இயற்கையின் மீதான நேசம்,
ஆலமரத்தின் மீதான அன்பும் சற்றும்
குறையாமல் த�ொடர்ந்து தன்னலமில்லா தன்
சேவையை இந்நாளும் ஆற்றி வருகிறார்.
மேலும் பல்லாண்டு வாழ்ந்து, இன்னும்
பல நூறு சாதனைகளை புரிய நாமும்
வாழ்த்துவ�ோம் இந்த ப�ொன்னான நாளில்.

கட்டுரையாளர்கள்:

இரா.ஜெயசங்கரமூர்த்தி

இரா.வெங்கடேஷ்,

மற்றும்
வேளாண் ஆல�ோசகர்கள், மின்னஞ்சல்: agrijay102@gmail.com. த�ொடர்பு எண்: 8940475344
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குழந்தையின்மை பிரச்னையால்
அவதிபடுகின்றீர்களா?
அதிக உடல் எடையால்
அவதிபடுகின்றீர்களா?
உணவு மேலாண்மை வழியே
உடல் எடை குறைத்து
உங்கள் குழந்தை பெறும் வாய்ப்பை
அதிகரித்துத் தருகின்றோம்!
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கடந்த மின்னதழுக்கான
வாசகர்களின் கருத்துக்கள்
ந ெ ல ் லை

ச ா ர தி அ வ ர ்க ளி ன் ” ம ஞ ்ச ள்
எனும் அற்புதம்” கட்டுரை படித்தேன். மஞ்சள்
மகிமையை ஆதாரங்களுடனும், தமிழன் மறந்துப�ோன
மருத்துவத்தை நினைவூட்டும் விதமாகவும் இருந்தது.
உழவர்க்கு என்றும் உற்ற துணையாக, பக்கபலமாக
நின்று, வேளாண்மையில் சாதனை புரிய வழி
வகுக்கும் “அக்ரிசக்தி”யின் பணி அளவிடற்கரியது.
விவசாயிகளின் வாழ்வில் விடியலைக் காட்டும்
“ அ க் ரி ச க் தி ” மி ன் னி த ழ் ஆ சி ரி யர் ம ற் று ம்
கட்டுரையாளர்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கிலப்
புத்தாண்டு -2022 வாழ்த்துகள்!

- “ச�ோழா” புகழேந்தி
கரியமாணிக்கம் - 605 106

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவனர் மற்றும் சிறப்பாசிரியர்

செல்வமுரளி
நிர்வாக ஆசிரியர்

வடிவமைப்பு

மு.ஜெயராஜ்

சக்தி டிசைன்ஸ்

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்பரம் க�ொடுக்க 99407 64680
என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு த�ொடர்பு க�ொள்ளலாம்.
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படைப்பாளர்:
ச�ொ.ஹரிஹரன்

இளநிலை வேளாண்மை இறுதியாண்டு மாணவர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.
மின்னஞ்சல்: chokkalingamkkdi@gmail.com
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- ல.மீனா

அக்ரிசக்தி அங்காடியில் தரமான வேப்பம் புண்ணாக்கு,

ஐவகை புண்ணாக்கு கலவை கிடைக்கும். விவசாயிகள்
வாங்கி தங்கள் பயிர்களுக்கு இட்டு பயன் பெறலாம்.
த�ொடர்புக்கு:

99407 64680
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படைப்பாளர்:
ல.மீனா உதவிப் பேராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்), ஆர்.வி.எஸ். பத்மாவதி த�ோட்டக்கலைக் கல்லூரி, திண்டுக்கல்
மின்னஞ்சல் : l.meena2795@gmail.com
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அக்ரிசக்தி இதழ்

உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால்

9940764680 என்ற எண்ணுக்கு

வாட்ஸ் அப்பில் செய்தி / குறுஞ்செய்தி
அனுப்பினால் சிறப்பிதழ்
உங்கள் வாட்ஸ் அப்-க்கு அனுப்பிவைக்கப்படும்.
இதை கிளிக் செய்தும் எங்கள் வாட்ஸ்அப்
எண்ணிற்கு அனுப்பலாம்

https://wa.me/+919940764680

39

பதிப்பு-2 | இதழ் - 16 | 31-12-2021 | மார்கழி 2

அன்புள்ள வாசகர்களுக்கு வணக்கம்,
அக்ரிசக்தியின் கடந்த மின்னிதழ்கள் பல்வேறு தரப்பட்ட வாசகர்களிடம்
சென்று சேர்ந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னிதழ் துவங்கி 53 இதழ்கள�ோடு
வெற்றிகரமாக ஓராண்டினை நிறைவு செய்துள்ளது. விவசாயம் இணையதளம்
மற்றும் விவசாயம் செயலி துவங்கி ஆறு ஆண்டு காலம் முடிந்து ஏழாம்
ஆண்டில் அடி எடுத்து வைத்திருக்கிற�ோம். த�ொடர்ந்து எங்களை மேம்படுத்திக்
க�ொள்ள உறுதுணையாய் உள்ள வாசகர்கள் மற்றும் பயனாளர்களுக்கு நன்றி.
உங்களுடைய சந்தேகங்களை எங்களின் முகப்பக்கம் அல்லது மின்னஞ்சல்
அல்லது அலைபேசி வாயிலாகவும் கேட்கலாம், சந்தேகங்களுக்கு வேளாண்
வல்லுநர்களிடம் பதில் பெற்று தீர்வுகளை வழங்குகிற�ோம்.
ஒவ்வொரு தமிழ் மாதத்தின் இரண்டாம் மற்றும் நான்காம் வார
வெள்ளிகிழமை காலை 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்ற எங்களது
இணையதளத்திலும் மற்றும் விவசாயம் செயலியிலும் மின்னிதழை
வெளியிடுகின்றோம். எனவே எங்களது செயலியை தரவிறக்கம் செய்து
வைத்திருந்தால் அதுவே உங்களுக்கு இதழ் வெளியாவதையும் மற்ற
வேளாண்மை சார்ந்த செய்திகளையும் அறிவிப்பில் காட்டும். இதன்மூலம்
நீங்கள் எளிதில் எங்களது மின்னிதழை படிக்க மற்றும் பின்பற்ற முடியும்.
விவசாயிகளும், வேளாண் மாணவர்களும், விஞ்ஞானிகளும், பேராசிரியர்களும்,
வேளாண் த�ொழில் முனைவ�ோர்களும் த�ொடர்ந்து அக்ரி சக்தி இதழுக்கு
தங்களுடைய கருத்துக்கள், கட்டுரைகள் மற்றும் விளம்பரங்களை வழங்கி
எங்களை மேம்படுத்திக்கொள்ள உதவுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

- நிர்வாக ஆசிரியர்,
அக்ரிசக்தி.
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