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மனி�மும் வவளாண்மயும் – ்பகுதி 3
“தமக்கு இன்ைோ பிறபகல் 

தோநம வரும்”

மனிதம்

எ ன்றும்  இல் லா த  வக ையில , 
இயறகையில ஒரு சி் நிைழ்வுைள் 
சமீபைலா்த்தில நிைழத்்தலாடங்கியுள்்ளது. 
இந்தியலாவில, உத்தரைணடத்தில ஏறபடட 
மேை ் வடிப்புைளும், இேலாசச்த்தில ஏறபடட 
நி்சரிவுைளும் அதறகு உதலாரணங்ைள். இது 
மபலான்்ற விந்கதைள், ேனிதகை எசசரிககை 
்சயவதறைலாைமவ நிைழ்கின்்றைமவலா எை 
எணணமவணடியுள்்ளது. ப் வருடங்ை்ளலாை 
சுறறுசூழல ஆரவ்ரைளும், விஞ்லானிைளும், 
உ்ைத் தக்வரைளும் “பருவநிக் ேலாற்றம்” 
என்கி்ற ் சலாலக் ் வகுவலாை பயன்படுத்திய 
வணணம் இருந்தலாலும், அகதப்பறறிய 
விழிப்புணரவு ேகைளிடம் அதிைரித்துள்்ளதலா? 
என்பது மிைப்்பரும் மைள்விமய. இதகை 
பின்வருேலாறு கூறிைலால எளிதலாை புரியும். 
இருபது வருடங்ைள் முன்ைரும் பருவநிக் 

ேலாற்றம் பறறி மபசிமைலாம், இன்றும் 
அகதப்பறறி மபசிக்ைலாணடிருககிம்றலாம். 
இதன் ைலாரணேலாை விழிப்புணரவு ் பற்றவரைள் 
அதிைரித்திருந்தலாலும், உ்ை ேகைள் ் தலாகை 
்பருகைத்தில, அவரைள் எணணிககை 
மிைவும் குக்றவலாைமத. அமதலாடு ் ைலாமரலாைலா 
தீதுணமியலால ஏறபடட ்பலாரு்ளலாதலார 
்ெருகைடி நிக், பருவநிக் ேலாற்றத்கத 
பறறி ேகைக்ள சிந்திகைவிடலாேல தடுகின்்றமதலா 
என்்ற ஐயமும் ஏறபடுகின்்றது. வலாழ்விறமை வழி 
இல்லாதமபலாது, ேனிதன் சிந்திகைமவணடும் 
என்று எணணுவது எதலாரத்தேலாைலாது. எனினும், 
அறிவியலபூரவேலாை ைலாணும்மபலாது, ேனிதன் 
சிந்திககும்்பலாருடமட ேனிதைலாகி்றலான். 
மேலும், இன்று ெலாம் எதிர்ைலாணடிருககும் 
சுறறுசசூழல சலாரந்த சவலாலைள், ெம்கே 
சிந்திகைகவகை இயறகைமய ெேககு 
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வழங்கிருககும் வலாயபுை்ளலாைமவ ெலாம் 
பலாரகைமவணடும் என்பது எைது தலாழ்கேயலாை 
ைருத்து.

ேனி த ம்  ப ற றி  ம ப சு ம் ்ப லா ழுது , 
சுறறுசசூழல, இயறகை, பருவநிக் 
ேலாற்றம் எை மபசுவது எவ்வித ் தலாடரபிகை 
எடுத்துகரகைமபலாகின்்றது? அகத பறறி 
உங்ைளுடன் பகிரந்துக்ைலாள்்ளமவ ெலான் 
ஆரவேலாை உள்ம்ளன். இயறகைககும் 
மவ்ளலாணகேககும் எத்தகைய ்ெருங்கிய 
்தலாடரபு உள்்ளமதலா, அமத அ்ளவி்லாை 
்தலாடரமப இயறகைககும் ேனிதத்திறகும் 
இகடமய உள்்ளது.

ைஹலில கிப்ரலான் எழுதிைலார, ”ேனிதரைம்ள 
ே்றந்துவிடலாதீரைள், நி்ம் உங்ைள் பலாதத்திகை 
உணரத்துடிகின்்றது, ைலாறறு உங்ைள் கூந்தலுடன் 
விக்ளயலாட ஏங்குகின்்றது என்பகத”. அந்த 
அ்ளவிறகு இயறகையலாைது ேனிதனுடன் 
்ெருங்கி இருந்துக்ைலாள்்ள தன்ைலா்லாை 
அகைத்து முயறசிைக்ளயும் 
்சயகின்்றது. அகத ேனிதன் 
உணரந்துக்ைலாள்்ளமவ 
ே று க கி ன் ்ற லா ன் . 
ேனி த த் தன்கே ைளுள் 
உ ய ர வ லா ை  ஒ ன் று 
பசசலாத்தலாபம் (empathy). 
பி்றருககு ஒரு ்சயக் 
்சயவதறகு முன் தன்கை 
அவரைளிடத்தில கவத்து 
அச்சயலிைலால ஏறபடும் 
விக்ளவுைக்ள ஆரலாயந்து, 
அச்சயக் ் சயவதுதலான் 
அது. பசசலாதலாபம் அறறுமபலாய 

ஏறபடட ஓர விக்ளமவ 
பருவநிக் ே லாற்றம் . 
ெேது சுய இ்லாபதிறைலாை, 
இ ய ற கை யி ன்  மீ து 
த லா க கு த ல ை க ்ள 
புரிந்தகேயலால ஏறபடட 
விக்ளமவ பருவநிக் 
ேலாற்றம்.

ச மீ ப த் தி ல  ெ ே து 
ஒன்றிய அரசின் புவி 
அறிவியல அகேசசைம், 
“ இ ந் தி ய லா வி ன்  மீ து 
பருவநிக் ேலாற்றத்திைலால 
ஏ ற ப ட ட  த லா க ை ம் 
்தலாடரபலாை ேதிப்பீடு” 

என்்ற அறிககைகய ்வளியிடடது . 
இந்தியலாவின் மீதலாை பருவநிக் ேலாற்றத்தின் 
தலாகைம் ்தலாடரபலாை முதல அறிககையும் 
இதுமவ. ெலாம் எதிரக்ைலாணடிருககும் 
சூழலியல ச லா ர ந்த  பிர ச சகைைளின் 
முககியத்துவத்கத உணர இந்த அறிககையில 
கூ்றப்படடுள்்ள முன்ைறிவிப்புைக்ள 
்தரிந்துக்ைலாள்்ளமவணடியது மிை அவசியம்.

கபங்குடில வளிேங்ைளின் (Green house 
gases) உமிழ்வு இப்மபலாதுள்்ள அ்ளவிம்மய 
்தலாடரந்த்தன்்றலால, இந்த நூற்றலாணடின் 
முடிவில, உ்ை சரலாசரி ்வப்பநிக் 
கூடுதல 50C அ்ளவிலும், இந்தியலாவின் 
சரலாசரி ்வப்பநிக் கூடுதல 4 .4 0C 
அ்ளவிலும் அதிைரித்துவிடும். 2015 யில 
பலாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில ஏறபடுத்திக்ைலாணட 
மதசிய அ்ளவில தீரேலானித்துக்ைலாணட 
பங்ைளிப்பிகை (Nationally determined 
contribution) ெலாம் நிக்றமவறறிைலாலும், 
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இந்த நூற்றலாணடின் இறுதியில உ்ை சரலாசரி 
்வப்பநிக் கூடுதல 30C அ்ளவிலும் 
அதிைரிககும். இந்நூற்றலாணடின் இறுதிககுள் 
்வப்ப அக்ைளின் எணணிககைைள் 
மூன்றிலிருந்து ெலான்கு ேடங்கு அதிைரிககும். 
ைடந்த எழுபது வருடங்ைளில, இந்திய 
்பருங்ைடலின், மேல ்வப்பநிக் 10C 
அதிைரித்துள்்ளது. ்தன்மேறகு பருவேகழ, 
ைடந்த எழுபது வருடங்ைளில ஆறு 
சதவிகிதம் குக்றந்துள்்ளது, அதிலும் 
குறிப்பலாை ைங்கை சே்வளியிலும் மேறகு 
்தலாடரசசி ேக் நி்பரப்புைளிலும். 
ஒவ்்வலாரு பத்து வருடத்திறகும், வ்றடசியலால 
பலாதிகைப்படட நி்பரப்பு சுேலார 1.3 சதவிகிதம் 
அதிைரித்துக்ைலாணமட வருகின்்றது. உ்ை 
அ்ளவில ஆரகடிக பகுதியின் ் வப்பநிக்மய 
ேற்ற இடங்ைக்ள விட அதிமவைேலாை உயரந்து 
வருகின்்றது. இதைலால பனிப்பலாக்றைள் உருகி 
ைடல ேடடம் உயரந்து வருகின்்றது. இவ்வ்ளவு 
ைடுகேயலாை சூழ்லால இந்தியலாவின் சுறறுசூழல 
அகேப்பின் மீதும், மவ்ளலாணகேயின் மீதும், 
நீரநிக்ைள் மீதும் அபரிவிதேலாை அழுத்தம் 
ஏறபடடுள்்ளது. இதைலால ெலாடடின் பலலுயிர, 
உணவு, நீர ேறறும் ஆற்றலின் பலாதுைலாப்பிறமை 
அசசுறுத்தல ஏறபடடுள்்ளது.

ெலாம் ்சயத ைலாரியங்ைளின் விக்ளவு 
இன்று பருவநிக் ே லாற்றம் எனும் 
அரகைைலாை உரு்வடுத்து ெம்கேமய அழிகை 
்தலாடங்கியுள்்ளது. குறிப்பலாை பணம்பகடத்த 

்பரு நிறுவைங்ைளின் மபரலாகசயலாலும், 
உ்ை ெலாடுைளின் மீது அதிைலாரம் ்சலுத்த 
மபலாடடி இடடுக்ைலாணடு நிறகும் வ்ளரந்த 
ெலாடுை்ளலாலும், அறியலாகே ைறபத்தில மிதந்து 
்ைலாணடிருககும் ஏழ்கே ெலாடுை்ளலாலும் 
இன்று பலாதிகைப்படடுக்ைலாணடிருமபலார 
யலார ்தரியுேலா ? சலாேலானிய ேனிதன் 
தலான். அப்பலாவி ேகைள் தலான். பருநிக் 
ேலாற்றத்திைலால ெம் ெலாடடின் ைடம்லாரத்தில 
வலாழும் 17 மைலாடி ேகைளுள் 39 இ்டச 
ேகைள் ெம் ெலாடடிறகுள்்ளலாைமவ, தேது வீடு 
வலாசல இழந்து, ்சலாந்தங்ைக்ள ்தலாக்த்து 
இடம் ்பயரந்துள்்ளைர. வறுகேயிலும் 
வலாடுகின்்றைர. வள்ளுவ ்பருந்தகையின் 
வலாககு,

“பிறர்க்கின்னா முற்்பகல் செய்யின தமக்குஇன்னா 
பிற்்பகல் தனாமம வரும்”. (கு்றள் 319)

நிகைவுககு வருகின்்றது. ெலாம் பலாதுைலாப்பலாை 
உள்ம்ளலாம் என்று நிகைத்துக்ைலாணடு 
பி்றருககு ெம்ேலால ஏறபடுத்திய விக்ளவலால 
பலாதிப்பு ஏறபடடலாலும் ைணடு்ைலாள்்ளலாேல 
இருககும் தருணம் இனி அகேயலாது. 
பருவநிக் ேலாற்றத்திடமிருந்து ெம்கே 
பலாதுைலாத்துக்ைலாள்்ள இருககும் ஒமர ஆயுதம் 
“ேனிதம்” ேடடுமே. 

- த�ொடரும்...
என்றும் அன்புடன்,

மதுரை இ.மு.சிததனார்த
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நிபந்தனைகள்
விவசாயிகளை நேரடியாக நேட்டி எடுகக நவண்டும். அதில் அவரகள் எதிர்காள்ளும் பிரசசளை 

எனை, அதறகாை தீரவுகள் எனை எனேளத கட்டுளர வடிவில் ் காடுகக நவண்டும்.

பபோட்டிககோை னையககரு: 1. விளத முதல் அறுவளை வளர ேயிரகள் சார்நத விவசாயப் 
பிரசசளைகள் மறறும் அதன தீரவுகள்

பிரிவுகள்: காலநிளல மாற்றம், களைகள், பூசசி, நோய், ்தாழில்நுட்ேஙகள் ேற்றாககுள்ற, 
நவளலயாட்கள் பிரசசளை, இடு்ோருட்கள் ேற்றாககுள்ற,

2. விவசாய அறுவளைககுப் பினைாை பிரசசளைகள் மறறும் அதன தீரவுகள்
அறுவளை பினசார ் தாழில்நுட்ேம் , ் தாழில்நுட்ேஙகளின ேஙகு, விளை்ோருட்கள் விளலயினளம,
3. கால்ேளை வைரப்பு சார்நத பிரசசளைகள் மறறும் அதன தீரவுகள், பிரதாை வளககளுககுள் 

துளை வளககள் கீநே ேட்டியலிைப்ேட்டுள்ைை

கோல்நனை: கால்ேளை ் ோருைாதாரம், கால்ேளை தறசாரபு ் ோருைாதாரம், கால்ேளை வைரப்பில் 
உள்ை சிககல்கள், கால்ேளை வைரப்பில் ் தாழில் நுட்ேஙகளின ேஙகு,

இயறளக விவசாயத்தில் ோட்டிை ேசுககளின ேஙகு, திவை விளத உறேத்தி மறறும் விறேளை 
வழிமுள்றகள் நோன்ற தளலப்பில் கட்டுளரளய யுனிகநகாட் அல்லது லதா எழுத்துருவில் தட்ைசசு ் சய்து 
அனுப்ேலாம்.

விவசாயம் மற்றும் கால்நடை மருத்துவம் 
பயிலும் மாணவரகளுககான பபாட்டி!

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

சாரபாக 

விதிமுனை
1. இ்நதப் பிரசசளைகளுககு ஒவ்வாரு மாவட்ைத்திலும் ஒரு விவசாயிளய நேட்டி எடுத்திருகக 

நவண்டும். ஒரு குழுவிைர குள்ற்நத ேட்சம் 5 மாவட்ைத்ளத நசர்நத விவசாயிகளை நேட்டி 
எடுத்திருகக நவண்டும்.

2. குள்ற்நத ேட்சம் மூனறு நேர இளை்நது கட்டுளரளய சமரப்பிகக நவண்டும்.
3. அனுப்ே நவண்டிய  முகவரி: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEB-

p9rad9ewi4iMuscVJDwRnQUcJGlbgkM9uHF0K0JlSQcTw/viewform?usp=sf_link
4. அகநைாேர மாதம் இறுதி ோள் 30ம் நததிககுள் கட்டுளரளய அனுப்ே நவண்டும்.
5. ஆய்வுககட்டுளர பிடிஎப் வடிவில் இருககநவண்டும்
6. நிசசயம் விவசாயிகளை நேரகாைல் கண்டு அவரகளை ச்நதித்ததறகாை விவசாயிகளின 

ஆதாரஙகளை இளைககநவண்டும். நேரகாைல் நோட்நைா அல்லது கா்ைாளிகளை 
இளைககலாம்.

இப்போட்டியில் சிறந்த படைபபோக ் ்தரந்்தடுககபபடும் குழுவினருககு 
பத்தோயிரம் ரூபோய் பரிசோக வழஙகபபடும்
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எண்ணய் ப்ை 
விவசெோயிகளின் வருமோைத்த 

இரட்டிபபோக்குவதறகோை உக்திகள்

ததொழில்நுட்பம்

்தறமபலாது ெம் ெலாடடில கிடடத்தடட 3.16 
இ்டசம் ் ஹகமடர பரப்ப்ளவில எண்ணய 
பகை பயிரிடப்படடுள்்ளது. இதன் மிை அதிை 
எண்ணய உறபத்தித்தி்றன் மூ்ம் ெலாடடின் 
சகேயல எண்ணய மதகவைக்ள பூரத்தி 
்சயயவல்து. தறமபலாது மதசிய அ்ளவில 
்ஹகமடருககு சரலாசரியலாை 4.3 முதல 6.1 
டன் வகர பழககுக்ைள் விக்ளசசக் 
்ைலாடுககின்்றது. ்பருந்மதலாடடப் பயிரைள் 
ைடவுளின் பரிசலாை ைருதப்படுகின்்றை 
ஏ்ைனில அகவ அ) வறுகே ஒழிப்பு ஆ) 
சுறறுசசூழல பலாதுைலாப்பு இ) மவக்வலாயப்பு 
ேறறும் ஈ) ஊடடசசத்து பலாதுைலாப்பு 
ஆகியவறறில முககிய பங்ைலாறறுகின்்றை. 
மதலாடடப்பயிரைளில, எண்ணய பகை ஒரு 
தனித்துவேலாைது இது ஒரு ்ஹகமடருககு 
அதிைபடசேலாை ஆணடுககு 18 டன் ைசசலா 

பகை எண்ணய வகர ்ைலாடுகைககூடிய 
ேரபணு தி்றன் வல்கே ்பற்றது. இந்திய 
துகணகைணடத்தின் சகேயல எண்ணயின் 
மதகவககும் உறபத்திககும் இகடயி்லாை 
இகட்வளிகயக குக்றகை ஏற்ற பயிரலாகும்.

எண்ணய  பகை  1 9 7 0  ஆ ம் 
ஆ ண டு ை ளி ல  வ ணி ை ப் ப யி ர லா ை 
இந்தியலாவிறகு அறிமுைப்படுத்தப்படடது 
ேறறும் அதன் வணிை சலாகுபடி 1972 
முதல 1984 ஆணடுைளில ்தலாடங்கியது. 
ஆரம்பத்தில மைர்ளலா ேறறும் சிறிய அந்தேலான் 
ஆகிய இரணடு பகுதிைளில சலாகுபடி 
்சயயப்படடது. பின்ைர இப்பயிர சலாகுபடிககு 
உைந்ததலாை அகடயலா்ளம் ைலாணப்படட 
11 ேலாநி்ங்ைளில சுேலார 0.79 மிலலியன் 
்ஹகமடரில பயிரிடப்படடது. இந்திவலாவின் 
சூழ்நிக்ககு ஏறப எண்ணய பகை பலாசை 
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்தலாழிலநுடபங்ைள் உருவலாகைப்படடது. 
1,000 ்ஹகமடர அ்ளவி்லாை மூன்று 
்சயலவி்ளகை பணகணைள் 1990 ஆம் 
ஆணடு அகேகைப்படடது. பின்ைர , 
எண்ணய பகை அபிவிருத்தி திடடம் 
(OPDP) இந்திய அரசலாங்ைத்தின் மவ்ளலாண 
அகேசசைத்தின் ்தலாழிலநுடப மிஷைலால 
்சயலபடுத்தப்படடது. அகதத் ்தலாடரந்து, 
2011 ஆம் ஆணடில ேத்திய மவ்ளலாணகே 

துக்றயலால அகேகைப்படட டலாகடர. ் ரத்திைம் 
தக்கேயி்லாை குழு, 18 ேலாநி்ங்ைளில 
எண்ணய பகை சலாகுபடிககு உைந்ததலாை 
1.93 மிலலியன் ்ஹகமடர பகுதிைக்ள 
அகடயலா்ளம் ைணடது (படம் 2). ்ேலாத்த 
அகடயலா்ளம் ைலாணப்படட (1.93 மிலலியன் 
்ஹகமடர) பகுதிைளில, 16.37% (0.316 
மிலலியன் ் ஹகமடர) ேடடுமே ேலாரச, 2017 
வகர பயிரிடப்படடுள்்ளது.

அட்டவரை 1.  மனாநில வனாரியனாக ெைனாெரி எணசைய் ்பர் (்பழக்குரலகள்) 
உற்்பததிததிறன (்டன/ செக்ம்டர்)

மனாநிலம் 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

ஆந்திைனா 6.26 7.3 9.17 9.97 9.55 9.56 8.71

கர்்னா்டகனா 0.58 0.57 0.51 0.44 0.48 0.51 0.38

தமிழ்னாடு 0.21 0.31 0.31 0.29 0.32 0.36 0.32

குஜைனாத 0.02 0.05 0.05 0.05 0.12 0.14 0.2

ஒடிெனா 1.52 2.91 0.67 0.49 0.34 0.32 0.31

மகனாவனா 2.16 0.26 2.34 2.32 2.5 3.65 5.43

மகைளனா 7.73 7.97 7.51 6.85 7.22 7.14 5.96

மிமெனாைம் 0.05 0.11 0.17 0.16 0.18 0.24 0.24

சதலுஙகனா்னா 3.93 5.72 4.72 5.94 5.12 5.64 5.98

இந்தியனா 4.31 5.05 5.85 6.12 5.81 5.8 5.24
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முகைவர. எம். எஸ். சுவலாமிெலாதன் 
அவரைள் சந்கத ேறறும் பருவேகழ ஆகிய 
இரணடும் விவசலாயிைக்ள பலாதிககும் முககிய 
ைலாரணிைள் எை கூறியிருககி்றலார. இந்த 
இரணடு விஷயங்ைக்ளயும் ெம்ேலால தி்றம்பட 
நிரவகிகை முடிந்தலால, விவசலாயிைளில 
்பரும்ப லாம் லா ர  விவச லாயத்கத மிை 
ஈடுபலாடடுடன் ் சயவலாரைள். எண்ணய பகை 
விஷயத்தில ென்கு ைடடகேகைப்படடுள்்ள 
சந்கத வசதிைள் உள்்ளை. ேம்சியலா ேறறும் 
இந்மதலாமைசியலாவில எண்ணய பகை மிைப் 
அதிை பரப்ப்ளவில பயிரிடப்படடுள்்ளது, இந்த 
ெலாடுைக்ளப் மபலா்ல்லாேல, இந்தியலாவில 
எண்ணய பகை சிறுசிறு பரப்ப்ளவில 
மதலாடடகைக் பயிரலாை பயிரிடப்படுகி்றது. 
மேலும், இந்தியலாவில எண்ணய பகை 
90 சதவிகிதத்திறகும் மேல பலாசை பயிரலாை 
வ்ளரகைப்படுகி்றது எைமவ, இந்தியலாவில 
எண்ணய பகை உறபத்தித்தி்றகை 
அதிைரிப்பதறைலாை உத்திைள் நிசசயேலாை ேற்ற 
ெலாடுைக்ள விட மவறுபடடகவ.

தற்ம்பனாரதய உற்்பததிததிறன 
மற்றும் அதன முனம்ற்றததிற்கனா் 
உததிகள்

ைடந்த ஏழு ஆணடுைளில மதசிய 
சரலாசரி எண்ணய பகை பழககுக்ைள் 
உறபத்திதி்றன் ஒரு ்ஹகமடருககு 
4.31 முதல 6.12 டன் வகர உள்்ளது. 
இது ேற்ற ெலாடுைளுடன் ஒப்பிடுகையில 
மிைக குக்றவு. அமதமபலால எண்ணய 
பகை பழககுக்ைள் உறபத்தித்தி்றகை 
்பலாருத்தவகர ேலாநி்ங்ைளுககு இகடமய 
மி ை ப் ்ப ரி ய  ம வ று ப லா டு  உ ள் ்ள து 
(அடடவகண 1).

பிரதலாை நி்த்தில ெடவு ் சயத மூன்று 
ஆணடுைளுககுப் பி்றகு எண்ணய 
பகை விக்ளசசக்த் ்தலாடங்குகி்றது. 
அதன்படி, சரலாசரி பழககுக் ேைசூல மூன்று 
ஆணடுைளுககு முன்பு பயிரிடப்படட 
பகுதியிலிருந்து ைணககிடப்படடது . 
இந்தியலாவின் ஒடடு்ேலாத்த உறபத்தித்தி்றன் 
தறமபலாது ஒரு ்ஹகமடருககு 5.24 டன் 
பழககுக் எை மிைவும் குக்றவலாை உள்்ளது. 
ைடந்த ஏழு ஆணடுைளில சரலாசரி பழககுக் 
ேைசூல 4.31 லிருந்து 5.24 டன்ைலாை 
முன்மைற்றம் ைணடுள்்ளது.

இந்தியனாவில் எணசைய் ்பர்யின 
குரறந்த மகசூலுக்கனா் கனாைைஙகள்

எண்ணய பகை ஒரு ைடிைேலாை பயிரலாை 
இருப்பதலால, ்பரும்பலா்லாை பலாதைேலாை 
சூழ்நிக்ைளுககு ஏறப ேைசூல குக்றயும். இது 
்பரும்பலாலும் ஈரப்பதேலாை ் வப்பேணட் 
பகுதிைளில இயறகையலாை இருப்பதலால 
அதிை அ்ளவு தணணீர, ்வப்பநிக் 
ேறறும் ஈரப்பதம் மதகவப்படுகி்றது. 
உறபத்தித்தி்றகை பலாதிககும் ைலாரணிைள் 
எல்லா ேலாநி்ங்ைளிலும் கிடடத்தடட ஒமர 
ேலாதிரியலாைகவ. நீரின் தன்கே, ேைரந்தச 
மசரககை, அறுவகட, ேண அமி்த்தன்கே, 
குக்றந்த ்வப்பநிக், மேலாசேலாை நீரின் 
தரம் மபலான்்றகவ இப்பயிரின் குக்றந்த 
ேைசூலுகைலாை ைலாரணங்ை்ளலாை இருகை்லாம். 
விக்ளசசலில உள்ெலாடடு ேறறும் இ்றககுேதி 
்சயயப்படட இரைங்ைக்ள ஒப்பிடுகையில 
இரணடு இரைங்ைளுககும் இகடமய 
அதிை மவறுபலாடு இலக். ஆந்திரலா , 
மைர்ளலா, ்தலுங்ைலாைலா ேறறும் மைலாவலா 
ஆகிய ேலாநி்ங்ைளின் சரலாசரி ேைசூக்ப் 
பலாரககும்மபலாது,   ேற்ற ேலாநி்ங்ைள் குக்றந்த 
ேைசூக்மய ஈடடுகின்்றை. சி் ேலாநி்ங்ைள் 
குக்றந்த ேைசூல ்பறுவதறைலாை முககிய 
ைலாரணங்ைள்

முரறயற்ற நீர் மமலனாணரம :  
எண்ணய பகைககு அதன் ஆவியுயிரப்பு 
மதகவைக்ள பூரத்தி ் சயய மிை அதிை அ்ளவு 
தணணீர மதகவப்படுகி்றது. இந்தியலாவில 
இது பலாசை பயிரலாை வ்ளரகைப்படுகி்றது 
ேறறும் ஆணடு முழுவதும் ் தலாடரசசியலாை 
நீரப்பலாசைம் ் பரும்பலா்லாை ேலாநி்ங்ைளில 
ைடிைேலாை உள்்ளது. நீர அழுத்தம் ைலாரணேலாை 
பலாலிை விகிதத்தில ஏறபடும் ேலாற்றம் புதிய 
பழககுக் ேைசூக் பலாதிககி்றது.

மு ர ற ய ற் ற  ஊ ட ்ட ச் ெ த து 
ம ம ல னா ண ரம :  ் வ வ் மவ று 
பிரலாந்தியங்ைளுககு பரிந்துகரகைப்படட 
ஊடடசசத்து அடடவகணைள் இருந்தலாலும், 
்பரும்பலா்லாை விவசலாயிைள் அவறக்ற 
ஏ ற று க ்ை லா ள் வ தி ல க் .  ம ே லு ம் , 
்பரும்பலா்லாை பணகணைளில சரியலாை 
பயன்பலாடடு முக்ற பின்பற்றப்படுவதிலக். 
மைலாவலா, ஆந்திரலா, மிமசலாரம், ைரெலாடைலா, 
குஜர லா த்  ேறறும் தமிழ்ெ லாடு ஆகிய 
ேலாநி்ங்ைளுககு DR IS (ைணடறிதல 
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ேறறும் பரிந்துகரைள் ஒருங்கிகணந்த 
முக்ற) ்ெறிமுக்றைள் வகுகைப்படடு, 
மிைவும் குக்றபலாடுள்்ள சத்துகைக்ள 
அகடயலா்ளம் ைணடுபிடிகைப்படடுள்்ளது. 
கூடுத்லாை , பலமவறு ேலாநி்ங்ைளில 
நி்வும் நுணணூடடசசத்து குக்றபலாடுைளும் 
ேைசூல குக்றப்புககு பங்ைளிககின்்றை. ப் 
இடங்ைளில மபலாரலான் குக்றபலாடு மிைவும் 
்பலாதுவலாை பிரசசகை. ்பரும்பலா்லாை 
ம த லா ட ட ங் ை ளி ல  ் ப லா ட ட லா சி ய ம் 
ேறறும் ்ேகனீசியம் குக்றபலாடுைள் 
ைலாணப்படுகின்்றை. ேண உப்புத்தன்கே 
பழககுக் விக்ளசசக் மேலாசேலாை 
பலாதிககும் ேற்்றலாரு பிரசசகையலாகும்.

கனாலநிரல மனாறு்பனாடு: அதிை ஈரப்பதம் 
ேறறும் அதிை ்வப்பநிக் (40-450 சி 
வகர) உள்்ள பகுதிைளில எண்ணய பகை 
்சயலதி்றன் ேறறும் ேைசூல சி்றப்பலாை 
உள்்ளது. குக்றந்த ்வப்பநிக் உள்்ள 
பகுதிைளில குக்றந்த ேைசூம் கிகடககும். 
இன்றும் ்பரும்பலா்லாை ேலாநி்ங்ைளில 
தறமபலாது கிகடககின்்ற விக்ளசசல ேரபணு 
தி்றன் விக்ளசசலிளிருந்து இருந்து ்வகு 
குக்றவலாை உள்்ளது. இது உறபத்திதி்றகை 
அதிைறிப்பதறைலாை ஒரு ்பரிய வலாயப்பு 
உள்்ளகத குறிககி்றது. குக்றந்த ் வப்பநிக் 
எண்ணய பகை வ்ளரசசி, ே்ர உருவலாகைம் 
ேறறும் பழககுக் உறபத்திகய மேலாசேலாை 
பலாதிககி்றது.

என் செய்ய மவணடும்?
எண்ணய பகை சலாகுபடியிலிருந்து 

சி்றந்த ேைசூக் அறுவகட ்சயய 
பின்வரும் உத்திைக்ள பின்பற்ற்லாம்.

வள மமலனாணரம: எண்ணய 
பகை சலாகுபடியில அதிை ்பலாரு்ளலாதலார 
விக்ளச சக் அகடய நீ ர  ேறறும் 
ஊடடசசத்துகைள் முககிய ைலாரணிைள். 
பருவத்திறகு ஏறப பயிருககு 150 முதல 300 
லிடடர தணணீர மதகவப்படடலாலும், சி் 
விவசலாயிைள் நி்த்தடி நீரேடடம் அதிைேலாை 
இருககும் இடத்தில அதிைப்படியலாை 
தணணீகர பயன்படுத்துகின்்றைர. சரியலாைச 
்சலாலவதலாைலால, மைலாகடயில 215-265 
லிடடர, ேகழகைலா்த்தில 100-150 லிடடர 
ேறறும் குளிரைலா்த்தில 160-170 லிடடர 
தணணீர ஒரு ேரத்திறகு மபலாதுேலாைது. 
அதிை அ்ளவு நீரப்பலாசைம் எந்த ேைசூல 
முன்மைற்றத்திறகும் பயன்படலாது ேலா்றலாை 
அதிைப்படியலாை நீர மவரைளின் ஊடடசசத்து 
ேணட்த்திலிருந்து ஊடடசசத்துகைக்ள 
்வளிமயறறும் . ்சலாடடு நீரப்பலாசை 
முக்றகய ஏறறுக்ைலாள்வது ேறறும் 
தலானியங்கி நீரபலாசை ் தலாழிலநுடபங்ைக்ளப் 
பயன்படுத்துவதன் மூ்ம் மதகவயலாை 
அ்ளவு தணணீகரத் தருவதன் மூ்ம் 
மதகவககு அதிைேலாை நீகர ேற்ற பயிரைக்ள 
வ்ளரப்பதறகுத் திருப்பிவிட முடியும். 
இகவ தவிர, ைரிே ைழிவுைக்ள்ைலாணடு 
பகை படுகை ைக்ள  தகழ ககூ்ளம் 
்சயவது ேறறும் சரிவின் குறுகமை அைழி 
அகேத்தல ஆகியகவ நீர பலாதுைலாப்புகைலாை 
பரிந்துகரகைப்படுகி்றது.

இமதமபலால , ேண ேறறும் இக் 

அட்டவரை 2. எணசைய் ்பர் இளம் ்பருவததில் 
ஊடு்பயிரின ச்பனாருளனாதனாைம்

ஊடு்பயிர் 
சமனாதத வருமனா்ம் 
(ரூ./எக்்டர்)

நிகை லனா்பம் (ரூ./
எக்்டர்)

வலாகழப்பழம் 129600 81405

்ைலாம்லாமைசியலா 116238 61053

கினி புல 39858 13553

ேகைலாசமசலா்ளம் 57960 37732

புகையிக் 98000 58298

மி்ளைலாய 70000 30744

்வணகடகைலாய 44444 11095
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ஊடடசசத்து பகுப்பலாயவின் அடிப்பகடயில 
ஊடடசசத்து மே்லாணகே குறிப்பிடட 
ை லா ்  இ க ட ் வ ளி யி ல  ் ச ய த ல 
ஊடடசசத்து பயன்பலாடடு ்சயலதி்றகை 
அதிைரிககி்றது. ஆயவு ்சயயலாேல அதிை 
அ்ளவு உரங்ைக்ளப் பயன்படுத்துவதலால 
பண விரயம் ேடடுேல், ஊடடசசத்து 
ஏற்றத்தலாழ்கவயும் ஏறபடுத்துகி்றது மேலும் 
அதன் மூ்ம் சி் ஊடடசசத்துகைள் 
உட்ைலாள்வகதத் தடுககி்றது. ேணணின் 
நிக்கயப் பலாதுைலாகை ,  நியலாயேலாை 
ஊடடச சத்து  மே் லாணகே மிைவும் 
பரிந்துகரகைப்படுகி்றது. மேலும், நுணணீர 
பலாசை உரமிடுதல முக்ற மூ்ம் உரங்ைக்ளப் 
பயன்படுத்துவது சி்றந்த ஊடடசசத்து 
பயன்பலாடடிறகு ேடடுேல்லாேல உறபத்திச 
்ச்கவக குக்றகை உதவுகி்றது. எைமவ, 
ேண ே றறும்  இக்  ே லா தி ரி ைக்ள 
அவ்வப்மபலாது பரிமசலாதித்து மதகவயலாை 
அ்ளவு ஊடடசசத்துகைக்ள துலலியேலாை 
விகிதத்தில வழங்ை பரிந்துகரகைப்படுகி்றது.

்பயிர் அரமப்பு முரறகள்: 
்பலாருத்தேலாை ஊடுபயிர பயிரிடுவதன் 

மூ்மும் மைலாழி, ஆடு, ேலாடு மபலான்்றவறறுடன் 
ை்ப்பு பணகண விவசலாயம் ் சயவதன்மூ்ம் 
அதிை  ் லா ப த்கத  அகடயமுடியும் . 
ஊடுபயிரைக்ள வ்ளரப்பது ேணணில 

நிக்றய உயிரிைங்ைக்ளச மசரககி்றது 
நுணைலா்நிக்கய ேலாறறுகி்றது அதன் 
மூ்ம் எண்ணய பகை உறபத்திதி்றகை 
அதிைரிககி்றது. இ்ளந்மதலாடடத்தில (முதல 
மூன்று ஆணடுைள்), வலாகழ ேறறும் 
்ைலாம்லாமைசியலா வ்ளரப்பது முக்றமய 
ரூ. 81,405 ேறறும் 61,053 அதிை நிைர 
வருேலாைத்கத தருகி்றது (அடடவகண 
2). வயதுவந்த மதலாடடங்ைளில எண்ணய 
பகை + புதர மி்ளகு பயிரிடுவதன் மூ்ம் 
ரூ. 1,56,985 நிைர வருேலாைம் ்ப்ற்லாம். 
அமதமபலால ்ைலாகமைலாவுடன் ஊடுபயிரலாை 
எண்ணய பகை பயிரிடுவதன் மூ்ம் 
ரூ. 1,24,864 (அடடவகண 3) நிைர 
வருவலாகயக ்ைலாடுகை்லாம்.

இ.மவ.ஆ.ை. - இந்திய எண்ணய பகை 
ஆரலாயசசி நிறுவைத்தலால பரிந்துகரகைப்படட 
ஊடுபயிர / ை்ப்பு ேலாதிரிைள் 

1. எண்ணய பகை + மைலாமைலா

2. எண்ணய பகை + வலாகழ

3. எண்ணய பகை + நீணட மி்ளகு 
+ புதர மி்ளகு

4. எண்ணய பகை + சிவப்பு இஞசி 
+ ்ஹலிமைலானியலா

5. எண்ணய பகை + நீணட மி்ளகு + 
்வடடு தகழைள்

அட்டவரை 3. வயதுவந்த எணசைய் ்பர் மதனாட்டஙகளில்
 ஊடு்பயிரின ச்பனாருளனாதனாைம்

ஊடு்பயிர் சமனாதத வருமனா்ம் (ரூ. 
/ செக்்டர்)

நிகை லனா்பம் (ரூ. / 
செக்்டர்)

எண்ணய பகை ஒமர 
பயிர 

1,05,430 53,430

எண்ணய பகை + மைலாமைலா 1,94,864 1,24,864

எண்ணய பகை + சிவப்பு 
இஞசி 

1,84,695 1,13,195

எண்ணய பகை + 
்ஹலிமைலானியலா 

1,76,140 1,02,140

எண்ணய பகை + புதர 
மி்ளகு

2,40,695 1,56,695

எண்ணய பகை + வலாகழ 1,94,550 1,20,550

எண்ணய பகை + 
அ்ங்ைலார ் சடிைள் 

1,71,690 1,07,690
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மைர்ளலா ேறறும் ேக்ப்பகுதிைளுககு 
்பலாருத்தேலாை ஊடுபயிர / ை்ப்பு பயிர 
ேலாதிரிைள்

I .எண்ணய பகை + மைலாமைலா / 
இ்வங்ைப்படகட + ைருப்பு மி்ளகு

II.எண்ணய பகை மீது ைருப்பு மி்ளகு 
+ அந்தூரியம்

III.எண்ணய பகை + ெறுேண இஞசி

3. ெனாததியமனா் மதிப்பு கூட்டல்: 
எ ண ்ண ய  ப க ை யி ல  நி க ்ற ய 
ை ழி வு ை ள்  ம த லா ட ட ங் ைளிலிரு ந் து ம் 
்தலாழிறசலாக்ைளிலிருந்தும் பயிரிடப்படட 
வயலில விடப்படுகின்்றை. இந்த ைழிவுைக்ள 
ேதிப்பு கூடடல மூ்ம் பயன்படுத்திைலால 
விவசலாயிைளின் நிைர வருேலாைத்கத 
மேம்படுத்த முடியும். எண்ணய பகை 
ம த லா ட ட ங் ைளிலிரு ந்து  உருவ லா கு ம் 
இக்ைள் ேறறும் ஆண ேஞசரிைக்ள பதர 
்வடடும் இயந்திரங்ைக்ளப் பயன்படுத்தி 
தி ்ற ம் பட  ேறு சு ழ ற சி  ் ச ய ய் லா ம் . 
்பருந்மதலாடடங்ைளில, எண்ணயப் பகை 
அதிை அ்ளவு உயிரவ்ளத்கத (வருடத்திறகு 
15-17 டன் உ்ர எகட அடிப்பகடயில) 
இக்ைள் ேறறும் ஆண ேஞசரிைள் மூ்ம் 

உறபத்தி ்சயகி்றது. 

விவ ச லா யி ைளின்  ம த லா ட டங் ைளில 
உயிரி ப்  ் ப லா ருட ைள்  குக்றவ லா ை ப் 
பயன்படுத்த ப் படுகின்்றை அல்து 
பயன்படுத்தப்படலாேல உள்்ளை. ்ேலாத்த 
ச லாகுபடி ்ச்வில கிடடத்தடட 40 
சதவிகிதம் எண்ணய பகை உரங்ைளுககு 
்சலகி்றது. இந்த ைழிவு உயிரிைத்கத 
சரியலாை ேறுசுழறசி ்சயவதன் மூ்ம், 
்பரும்பலா்லாை ஊடடசசத்து மதகவைக்ள 
பூரத்தி ்சயய முடியும்,

ை லா ்ள லா ன்  ச லா கு ப டி யி ல  ் வ ற று 
பழககுக்ைக்ள அடி மூ்ககூ்ற லா ை 
உபமயலாைப்படுத்த முடியும் .  மேலும் 
எண்ணய பகை ் தலாழிறசலாக்ைளிலிருந்து 
ைழிவுை்ளலாை உருவலாகைப்படும் இகட 
ைனிசுவர ெலாரைள் ைலா்ளலான் வ்ளரப்பிறகு 
பயன்படுத்த இயலும்..

4. ்பணரை குளஙகளில் மீன 
வளர்ப்பு: ்பரும்பலா்லாை எண்ணய 
பகை விவசலாயிைள் தங்ைள் வயலைளில 
நீர மசைரிப்புகைலாை பணகண குடகடைக்ள 
கவத்திருககி்றலாரைள். நுணணீர பலாசை 
அகேப்பு நிறுவப்படட பி்றகு, இந்த 

எணசைய் ்பர் மதனாட்டஙகலுக்மகற்ற ஊடு்பயிர்கள்
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கு்ளங்ைள் வழகைறறுப் மபலாயவிடடை. அகவ 
முக்றயலாைப் பயன்படுத்தப்படுவதிலக். 
இந்த கு்ளங்ைக்ள மீன் கு்ளங்ை்ளலாை 
ேலாற்ற்லாம். இந்த கு்ளங்ைளில இருந்து 8-9 
ேலாதங்ைளில 3-4 அறுவகட ் சயய முடிவும் 
எை ்தரியவந்துள்்ளது. இததன்மூ்ம் 
நிைர வருவலாய ஒரு ்ஹகமடருககு ரூ. 
37,000 முதல 62,000 வகர அதிைரிகை 
வலாயப்புள்்ளது.

5. முனம்னாடி விவெனாயிகளு்டன 
க ல ந் துர ை ய னா ்ட ல் :   எண்ணய 
பகை ச லாகுபடியில விவச லாயிைக்ள 
ஊககுவிப்பதறகும் பரிந்துகரகைப்படட 
ெகடமுக்றைக்ள பின்பறறும் பழகைத்கத 
வ்ளரப்பதறகும், குக்றந்த விக்ளசசல 
உள்்ள ேலாநி்ங்ைள் ேறறும் ேலாவடடங்ைளில 
இருந்து எண்ணய பகை விவசலாயிைக்ள 
அதிை அறுவகட ்சயயும் முறமபலாககு 
விவ ச லா யி ைளின்  ம த லா ட ட ங் ைளுககு 
அகழத்துச ்சல்்லாம்.

6 . ெ ந்ரத  விரல :  எண்ணய 
பகை 25-30 வருடங்ைளுககு வணிை 
ரீதியலாை வ்ளரகைப்படுகி்றது. சரவமதச 
ைசச லா  பகை எண்ணய விக்கய 
சலாரந்து புதிய பழககுக்ைளின் விக் 
நிரணயிகைபடுவதலால சந்கதயின் ஏற்ற 
இ்றகைங்ைள் எண்ணய பகை உறபத்திகய 
்பரிதும் பலாதிககி்றது. எண்ணய பகை 
விரிவலாகை திடடத்திறகு இது மிைப்்பரிய 
தகடயலாை உள்்ளது. எண்ணய பகை 
சலாகுபடிகய மெலாககி விவசலாயிைக்ள 
ஊககுவிப்பதறகும் பரிந்துகரகைப்படட 
மவ்ளலாணகே உத்திைக்ள பின்பறறுவதறகும் 
விக்  உறு தி ப் ப டு த் த ல  மி ை வு ம் 
மதகவப்படுகி்றது. 

7 .  பயிர ை லாப்பீடு : வலானிக்யின் 
ேலாறுபலாடுைளின் பலாதிப்புைக்ள சேலாளிகை, 

ஒரு ைலாப்பீடடுத் திடடத்கத வடிவகேத்து 
்சயலபடுத்துவது அவசியம்.

இந்தியலாவின் சகேயல எண்ணய 
மதகவ மவைேலாை வ்ளரந்து வருகி்றது 
மேலும் 2030ம் வருடத்தில இது 34 
மிலலியன் டன்ைலாை அதிைரிககும் எை 
எதிரபலாரகைப்படுகி்றது. பகை எண்ணய 
ெேது ெலாடடின் சகேயல எண்ணய 
மதகவகய பூ ரத்தி ்சயயவல்து . 
நீ ர ப்ப லா சைத்தின் மூ்ம் எண்ணய 
பகைகய பயிரிடும் ஒமர ெலாடு இந்தியலா 
ேடடுமே ஏ்ைனில இது தணணீகர 
விரும்பும் பயிர . இந்தியலாவில அதன் 
ேரபணு தி்றன் ஒரு ்ஹகமடருககு 18 
டன் எண்ணய தரவல்து. இப்மபலாது 
வகர இப்பயிரின் சலாத்தியககூறு பழககுக் 
உறபத்திதி்றன் அடிப்பகடயில முழுகேயலாை 
பயன்படுத்தப்படவிலக். 

ப ரி ந்துக ர க ை ப் படட  முக்றய லாை 
ம ே ் லா ண கே  ெ க ட மு க ்ற ை க ்ள 
பின்பறறுவதன் மூ்ம் உறபத்தித்தி்றகை 
மேலும் அதிைரிகை இயலும். எண்ணய 
பகை மதலாடடத்தில அதிை ்லாபம் ஈடட, 
விவசலாயிைள் ெல் பயிர மே்லாணகே, 
ஊடுபயிரைள், ைலாலெகடைள், ஆடுைள் 
ேறறும் மைலாழி மபலான்்ற விவசலாயத்தின் பி்ற 
கூறுைக்ளயும் மசரத்து ை்ப்பு பணகண 
விவசலாயம் ் சயயமவணடும். ேதிப்பு கூடடல, 
முக்றயலாை ஆரலாயசசி, குக்றந்தபடச 
ஆதலாயவிக் நிரணயித்தல ேறறும் அரசின் 
சரியலாை ்ைலாள்கை மபலான்்ற முயறசிைள் 
மூ்ம் எண்ணய பகை விவசலாயத்கத 
ஊககுவிகை இயலும் அதன்மூ்ம் எண்ணய 
பகை விவசலாயிைளின் வருேலாைத்கத 
அதிைரிப்பமதலாடு ெலாடடின் சகேயல 
எண்ணய மதகவகய பூரத்தி ்சயயு 
முடியும்.

ஜி. ைவிச்ெந்திைன, மக. மம்னாைமனா, மக. ைனாமச்ெந்திைடு, 
மு.சவ. பிைெனாத மற்றும் கு. மெனாமசுந்தைம்.

இ.மவ.ஆ.ை. - இந்திய எண்ணய பகை ஆரலாயசசி நிறுவைம், 
்படமவகி - 534450, ஆந்திரலா ேலாநி்ம்

மின்ைஞசல முைவரி: gravi1000@yahoo.com

கட்டுரையாளரகள்:
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சரியும் விவசாயம், எப்படி சரி சசயயலாம் ச�ாடர் -03
விவரமறிந்து பயிர ் செய்

கருத்துககளம்

வி வசலாயம் ்சயலியின் ச லா ரபில 
விவசலாயத்திகை மேம்படுத்திட என்ை ் சயய ல்ாம் 
என்று ஒவ்்வலாருவரின் ைருத்துகைக்ளயும் 
வலாங்கி ் பலாதுேகைளிகடமய ் ைலாணடு மசரககும் 
பணிகய ைருத்துகை்ளம் என்்ற பகுதியின் மூ்ம் 
விவசலாயம் இகணயத்த்ளம் ் சயது வருகி்றது. 
்தலாழிலதுக்ற, விவசலாயத்துக்ற, பலதுக்ற 
ஊடைங்ைளில பணிபுரிமவலார, ஆசிரியர, 
மபரலாசிரியரைள், ேலாணவரைள் எை எல்லா தரப்பு 
ேலாணவரைளின் ைருத்துகைக்ளயும் ெலாங்ைள் 
பதிப்பிப்பு வருகிம்றலாம். அதைடிப்பகடயில 
இன்று ெம்முகடய மெரைலாணல திரு .தி.ெ.ச. 
்வங்ைடரங்ைன், முன்ைலாள் நிறுவைர, 
விஸ்வக்சலாலயுசன்ஸ், ேறறும் கேகமரலாசலாப்ட 
நிறுவைத்தின் ேணட் இயககுெர (்ைௌரவ 
பதவி) அவரைளின் மெரைலாணல. அவரின் 
வக்ப்பகைம் இங்மை:

https://venkatarangan.com 

விவெனாயம் வளை உஙகள் கருதது 
என்?

விவசலாய உறபத்தியில எைககு மெரடி 
்தலாடரபு இலக்்யன்்றலாலும் ெலான் 
பலாரககின்்ற, மைடகின்்ற, படித்த விசயங்ைக்ள 
கவத்துக்ைலாணடு ெலான் அறிந்த தைவலைக்ள 
உங்ைளிடம் பகிரந்து ் ைலாள்வதில ேகிழ்சசி.

இன்க்றய சூழ்நிக்யில விவசலாயித்திறகு 
முககிய பிரசசகை இரணடு

அகவ: நிதி ேறறும் தைவல பரிேலாற்றம்

நிதி
விவசலாயிககு மதகவயலாை மெரத்தில 

எளிதலாை பணம் கிகடககும் வசதி இன்ைமும் 
விவ ச லாயி ைளிகடமய  முழுகேய லா ை 
்சன்று மசரவிலக், இகத முதலில 
முக்றப்படுத்தமவணடும். ஏ்ைனில ெம் 
ெலாடடில ் பரிய அளிவி்லாை விவசலாயம் ் சயயும் 
நிறுவைங்ைள் மிைககுக்றவு. அமத சேயம் 
சிறு, குறு விவசலாயிைள் மிை அதிைம்.எைமவ 
சிறு குறுவிவசலாயி்ைளுககு மிை அதிைேலாை 
மதகவ நிதி ஆதலாரம் – ைடன் வசதி, அகவ 
உடனுககுடன் எளிதலாை வழங்ைப்படமவணடும்.

அமத சேயம் ெலாம் அகைவரும் விவசலாயிக்கு 
ெல் வலாழ்ககைகய ்ைலாடுகை முயறசி 
்சயயமவணடும். ெைரத்தில உள்்ளவரைள் 
ேடடும் ெலான் விேலாைத்தில மபலாமவன், ைலார 
வலாங்குமவன் ெவீை ்தலாழிலநுடபத்திகை
பயன்படுத்துமவன், ஆைலால விவசலாயிைள் 
ேடடும் வசதிைள் இல்லாேல (கிரலாேத்திம்மய) 
இருகைமவணடும் என்பது எந்த விதத்திலும் 
நியலாயமிலக். அமத சேயம் விவசலாயத்திகை 
குக்றந்த அ்ளவி்லாை விவசலாயிைம்ள ்சயய 
மவணடும், அதிை உறபத்தி ேறறும் ் லாபைரேலாைவும் 
இருகை மவணடும். ஒரு ஏகைர விவசலாயத்திறகு 
இத்தகை விவசலாயிைள்தலான் இருகைமவணடும் 
என்்ற ஒரு ்ைலாள்கைகயயும்ெேககுள்்ளலாை 
ெலாம் வகுத்துக்ைலாள்்ளமவணடும். மீதமுள்்ள 
விவசலாயிைக்ள அவரைளின் விருப்பதறகு 
ஏறப ேற்ற மவக்ைளுகமைலா,்தலாழிலுகமைலா, 
ெைரத்திறமைலா வர வழி ்சயய மவணடும். 
அவரைளின் பிள்க்ளைளும் சமுதலாயத்தில 
உயரந்த நிக்ககு வர மவணடும்.

- த�ொடரும்...

அக்ரிசக்தி குழு
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கததரியில் குருதது மறறும் கோய் 
து்ளபபோன் ஒருங்கி்ணந்த 

பூச்சி நமலோண்ம

பூச்சி மமலொண்ம

க த்தரி, மசலா்லாைம் ்ே்லான்சிைலா 
் த ற ை லா சி ய லா வின்  மூன்று  மு க கி ய 
ைலாயைறி பயிரைளில ஒன்்றலாகும், இது 
உ்கின் பரப்ப்ளவில கிடடத்தடட 50 
சதவிகிதம் சலாகுபடி ்சயயப்படுகின்்றது. 
உ்ை்ளவில சீைலாவுககு அடுத்தபடியலாை, 
ைத்தரிகை லாய உறபத்தியில இந்தியலா 
இ ரணடலாவது இடம்  வகிககின்்றது . 
இது  இந்திய லாவில  வணிை  ே றறும் 
மதலாடடப்பயிரலாைவும் வ்ளரகைப்படுகி்றது. 
இது ‘ ை லாயைறிைளின்அரசன் ’  என்றும் 
‘ ஏ க ழ ை ளி ன்  ை லா ய ை றி ’  எ ன் று ம் 
அகழ க ை ப் படுகின் ்றது .  3 5  க கு ம் 
மேறபடட பூசசி இைங்ை்ளலால ைத்திரி பயிர, 
ெலாற்றங்ைலாலில இருந்து அறுவகட வகர 
தலாகைப்படுகி்றது. இவறறில, ைத்தரிகைலாய 

குருத்து ேறறும் ைலாய துக்ளப்பலான் , 
லியூசிமைலாடஸ் ஆரமபலாைலாலிஸ், 50-
90 % அ்ளவில ைத்திரி பயிரில ்பரும் 
்பலாரு்ளலாதலார மசதத்கத ஏறபடுத்துகி்றது. 
எந்த ஒரு பயிரபலாதுைலாப்பு முக்றைக்ளயும் 
பின்பற்றலாத மபலாது 90% மேல ் பலாரு்ளலாதலார 
மசதத்கத ஏறபடுத்துகி்றது .  ைத்தரி  
பயிரின் இன்றியகேயலாகேகய  ைருத்தில 
்ைலாணடும், ைத்தரியின்  குருத்து ேறறும் 
ைலாய துக்ளப்பலான்  அந்துப்பூசசிைக்ளக 
ை ட டு ப் ப டு த் த  ம வ ண டி ய த ன்   
அவசியத்தலாலும் இவறறின் வலாழ்ககை  
சுழறசி ேறறும் எளிய ஒருங்கிகணந்த  
பூசசி  மே்லாணகே  முக்றகேைளும்  
இகைடடுகரயில  ் தலாகுகைப்படடுள்்ளை. 
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வனாழக்ரகச்  சுழற்சி

ஒரு ்பண அந்துப்பூசசி 80 முதல 
253 வகரயி்லாை சிறிய , ஒறக்ற ,   
ேங்கிய  ்வள்க்ள  நி்ற முடகடைக்ள 
இக்ைளின் அடிப்பு்றம் , வ்ளரும் இ்ளம்  
குருத்துைள், பூ ்ேலாடடுைள் ேறறும் 
ைலாயைள் ்சடியுடன் இகணந்திருககும் 
பகுதி   முதலியவறறில இடுகி்றது . 
முடகடப்  பருவம் மைலாகடயில 3 முதல 
5 ெலாடைள் ேறறும் குளிரைலா்த்தில 7 முதல 
8 ெலாடைள்  வகரயில இருககும், பின்ைர   
முடகடயிலிருந்து  ைருப்பு தக் ் ைலாணட 
்வள்க்ள நி்ற முதல நிக்  புழுகைள்  
்வளிவரும். புழுப் பருவம்  12 முதல 15 
ெலாடைள் வகர மைலாகடயிலும்,  ேறறும் 
14 - 22 ெலாடைள் வகர குளிரைலா்த்திலும், 
ஐந்து முதல ஆறு நிக்ைளில இருககும். 
முதிரந்த புழுகைள்  ேஞசள்  ை்ந்த 
இ்ளஞசிவப்பு நி்றத்தில இருககும், அகவ 
பலாதிகைப்படட  இ்ளம்  தணடு  ேறறும்  

ைலாயைளில  இருந்து ் வளிமயறி  ேறறும் 
ைலாயந்த தளிரைள் ேறறும் இக்ைள்  
அல்து ேணணில  கூடடுப்புழுவலாகி்றது. 
இகவ ேணணில 1 முதல 3 ்சமீ 
ஆழத்தில கூடடுப்புழுவலாகின்்றை. மைலாகட 
ைலா்த்தில கூடடுப்புழுப் பருவம்   7   
முதல 10 ெலாடைள் வகர இருககும், 
அமத மெரத்தில குளிரைலா்த்தில 13 
முதல 15 ெலாடைள் வகர நீடிககும் . 
கூடடுப்புழுகைளிலிருந்து ்வளிவரும் 
அந்திப்பூசசிைள் ் பலாதுவலாை  பைல மெரத்தில 
இக்ைளின் அடிப்பு்றத்தில  த லாவர 
விதலாைத்திறகுள் ேக்றந்து ைலாணப்படும் 
. அந்திப்பூசசிைள் ்வள்க்ள நி்றத்திலும், 
முன் இ்றககைைளில ஒழுங்ைற்ற வடிவத்தில  
புள்ளிைளுடன்  இருககும். அந்திப்பூசசிைள் 
முடகடயிடும் முன்  1.2 முதல 2.1  
ெலாடைள் ேறறும்  அகவ  முடகடயிடட 
பின்ைர 1.4 முதல 2.9 ெலாடைள் வகர  
உயிமரலாடிருககும். ஆண அந்துப்பூசசிைள் 

குருதது வனா்டல்

கனாய் துரளகள்

அந்துப்பூச்சி
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இைசமசரககைககுப் பி்றகும் ேறறும் ் பண 
அந்துப்பூசசிைள் முடகடயிடட பின்ைரும் 
இ்றந்து விடுகின்்றை. ைலா்நிக்ைக்ளப்   
்பலாருத்து  இவறறின் வலாழ்ககை  சுழறசி  
17 முதல 50 ெலாடைள்  வகர  நீடிககின்்றை.

்பயிர் மெதததின அறிகுறிகள்

ைத்தரிகைலாய குருத்து ேறறும் ைலாய 
து க ்ள ப் ப லா ன்  பு ழு ப்  ப ரு வ த் தி ல , 
பயிருககு  மசதம் விக்ளவிககின்்றது. 
முதல நிக் புழுகைள் முடகடயிலிருந்து  
்வளிவந்தவுடன், வ்ளரும் தளிரைள், ே்ர 
்ேலாடடுைள் ேறறும்  ைலாயலாைது  ் சடியுடன்  
இகணந்திருககும்  பகுதி ைளிலுள்்ள 
்ேன்கேயலாை ப லாைங்ைக்ள சு ரணடி 
உடபு்ற திசுகைளுககுள் நுகழகின்்றை. 
இப்பூசசியலால தலாகைப்படட  இ்ளம்  
குருத்துைள்  முதலில வலாடி ்தலாங்கும் 
பின்ைர  அகவ ைலாயந்துவிடும். இகவ 
ே்ரின் ்ேலாடடுைக்ளத் துக்ளத்து  
உணணுவதலால ்ேலாடடுைள் உதிரந்து 
ேைசூல குக்றகின்்றது. இகவ ைலாயைளில 
துக்ளயிடடு உள்ம்ள ்சன்று, உடபு்ற 
திசுகைக்ள  உணணுகின்்றை  மேலும் 
இ த்துக்ளைளின்   வழி மய  ைழிவுப் 

்பலாருடைக்ள ்வளிமயறறி துக்ளைக்ள 
அகடகின்்றை, இதைலால ைலாயைளின் 
விற பகை  த ர த்கத  இ ப்பூ ச சி ை ள்   
குக்றககின்்றை. மேலும் இதன் விக்ளவலாை 
ைத்தரி ைலாயைளின் கவடடமின் ‘சி’   
ேறறும்  பி்ற சத்துகைள் 80 சதவீதம் வகர 
இழகைப்படுகி்றது.

ஒருஙகிரைந்த பூச்சி மமலனாணரம

 ஒவ்்வலாரு பருவத்திலும் ் தலாடரந்து 
ைத்தரிகைலாய பயிர ் சயவகதத் தவிரகைவும்

  ஒமர  பருவத்தில ் பரும் பரப்பில   
ைத்தரி  பயிரிடும்  மபலாது  அவறறின் 
மசத அ்ளகவ  குக்றகை்லாம்  

 இப்பூசசி ஆைது ைத்தரி தவிர 
தகைலாளி, மி்ளைலாய, உருக்ளககிழங்கு 
மபலான்்ற பி்ற மசலா்லாமைசிமய குடும்பத்கதச 
மசரந்த தலாவரங்ைளிலும் வ்ளரும் தன்கே 
்ைலாணடது .  ஆகையலால இத்தகைய 
பயிரைக்ள ைத்தரி அருகில பயிரிடககூடலாது

 இ ப் பூ ச சிக ய  ை டடு ப் படு த் த 
குறிப்பிடத்தகை எதிரப்புத்தி்றன் ் ைலாணட 
எந்த ஒரு ைத்தரி ரைங்ைளும் இதுவகர 
உருவலாகைப்படவிலக். பலாதிப்பு  அதிைம் 

புழுக்களனால் குருதது  மெதமர்டதல்
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உள்்ள பகுதிைளில நீணட குறுகிய 
ைத்தரிகைலாய ரைங்ைக்ள ்தரிந்்தடுத்து 
வ்ளரகை்லாம்  

 ைத்தரி பயிரில ் பருஞசீரைம் ேறறும் 
்ைலாத்தேலலிகய ஊடுபயிரலாை பயிரிட்லாம்

 ெலாறறுைக்ள ெடவு ்சயவதறகு 
முன், இமிடலாககும்ளலாப்ரிடில 1 மி.லி/
லிடடர தணணீரில ைத்தரி ெலாறறுைக்ள 
ெகைத்து ெலாறறுைக்ள மெரத்தி ் சயய்லாம்.

 முதிரந்த அந்திப் பூசசிைக்ளப் 
ைவரந்து அழிகை வயலில, ஏகைருககு @ 
4-5 இைகைவரசசி நீரப்்பலாறிைக்ள பயிர 
ேடடத்தில ் பலாருத்த மவணடும் மேலும்  
15 ெலாடைளுககு ஒருமுக்ற புதிய தரேலாை 
இைகைவரசசி குப்பிைக்ள ேலாற்ற மவணடும்

 இரவு மெரங்ைளில 1-2/ ஏகைர என்்ற 
அ்ளவில வி்ளககுப் ்பலாறிைக்ள கவத்து 
அந்திப்பூசசிைக்ளப் ைவரந்து அழிகை்லாம் 

 இப்பூசசியலால மசதேகடந்த வலாடிய 
நுனிககுருத்துைள் ேறறும் துக்ளயுடன் 
கூடிய ைலாயைக்ளயும் மசைரிகைப்படடு 
அவறக்ற தீயிடடு அல்து நி்த்தில 
புகதத்து உடைடியலாை அழிகை மவணடும்

 டகரமைலாகிர லாம்ேலா சிம்லானிஸ் 
முடகட ஒடடுணணிைக்ள 0.5 ்டசம் 
முடகடைள் /ஏகைர என்்ற அ்ளவில வயலில 
விட மவணடும்

 மபசில்ஸ் துரிஞசி்யன்சிஸ் 

குரஸ்டலாககி என்்ற பலாகடீரிய நுணணுயிர 
பூசசிக்ைலாலலிகய பலாதிகைப்படட வயலில 
்தளிகை்லாம்

 ் ச ய ற கை  க ப ரி த் ர லா ய டு 
பூசசிக்ைலாலலிைக்ளப் பயன்படுத்துவகதத் 
தவிரகைவும்

 பி ன் வ ரு ம்  ர ச லா ய ை ப் 
பூசசிக்ைலாலலிைளில ஏமதனும் ஒன்க்ற 
ெடவு ்சயத ஒரு ேலாதத்திலிருந்து 15 
ெலாடைள் இகட்வளியில ்தளிகைவும்- 

 எேலா்ேகடின்்பன்மசலாமயட 5% SG 
80 கிரலாம் / ஏகைர @ 0.4 கிரலாம் / லிடடர 
தணணீர

 கும்ளலாரலாணடரலானிலிப்மரலால 18.5% 
SC 80 மிலி /ஏகைர @ 0.4 மிலி /எல 
தணணீர

 ஸ்கபனிமடலாரம் 11.7% SC 200 
மிலி / ஏகைர @ 1 மிலி/ லிடடர தணணீர

 ஃப்ளு்பணடியகேட  20% WDG 
150 கிரலாம்/ ஏகைர @ 0.75 கிரலாம்/ லிடடர 
தணணீர

 அசலாடிரலாகடின் 0.03% WSP (300 
ppm) - 5 கிரலாம் / லிடடர தணணீர

 இப்பூசசிைள் ரசலாயைப் பூசசிக 
்ைலாலலிைளுககு ஏறப தைவகேத்துக 
்ைலாள்ளுவகத தவிரகை பூசசிக ் ைலாலலிைக்ள 
சுழறசி முக்றயில உபமயலாைப்படுத்த்லாம்.

இைனா.பியூலனா்பனாக்யசெர்லின 1,  ஜி. இைவி 2 மற்றும் 
்பனால கிருஷைன 2, முகைவர, முதுநிக் ஆரலாயசசியலா்ளர1, 
மபரலாசிரியர 2, மவ்ளலாணகேகைலலூரி ேறறும் ஆரலாயசசி நிக்யம், 

கிள்ளிகு்ளம். மின்ைஞசல: beulahwhite@gmail.com 

கட்டுரையாளரகள்:

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

பதகாைரபுக்கு: 99407 64680
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குழநடதையினடம பிரசடனயால 
அவதிபடுகினறீரகளா? 
அதிக உைல எடையால 
அவதிபடுகினறீரகளா? 

உணவு பமலாணடம வழிபய 
உைல எடை குடைத்து 

உஙகள் குழநடதை பபறும் வாய்படப 
அதிகரித்துத் தைருகினபைாம்!
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1.  இந்தியனாவின ெைனாெரி சவப்்பநிரல, இந்த நூற்றனாணடின முடிவில் எவவளவு oC 

அதிகரிக்கும் ?

2.  எணசைய் ்பர் எந்த ஆணடு  வணிகப்்பயிைனாக இந்தியனாவிற்கு அறிமுகப்்படுததப்்பட்டது?

3. சதனமமற்கு ்பருவமரழ, க்டந்த எழு்பது வரு்டஙகளில் எததர்  ெதவிகிதம் 

குரறந்துள்ளது?

4.  இந்திய எணசைய் ்பர் ஆைனாய்ச்சி நிறுவ்ம் எஙகு  உள்ளது ?

5.  விவெனாயிகளுக்கனா் தற்ம்பனாரதய முதனரம மதரவ என் ?

6. `கனாய்கறிகளின அைென’ எனறு அரழக்கப்்படும் கனாய்கறி எது ?

7.  கததரி  கனாய்  துரளப்்பனானுக்கு ஏற்ற முடர்ட ஒடடுனனிரய கூறுக

8.  மனா்னாவனாரிக்கு ஏற்ற தீவ்ப்்பயிர்கள் யனாரவ ?

9.  தீவ் மக்கனாச்மெனாளததிர்  எததர் ் னாடகளில் அறுவர்ட செய்யலனாம் ?

10. ஆமைக்கில் இளஞசெடி கருகல் ம்னாரய ஏற்்படுததும் கனாைணி?

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அக்ரிெக்தியின ்பரிசுப் ம்பனாடடியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர் 

கணமணி, 
தரமபுரி
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மோைோவோரிக்கு ஏறை 
தீவைபபயிரகளும் 
அவறறின் செோகுபடி 

மு்ைகளும்

தீவனப்பயிர் சொகு்படி

1. த�ொழுக்�ட்டப்புல்:
              பல்லாணடுப் பயிரலாைப் பயிரிட்லாம். ேலாைலாவலாரி சலாகுபடி 

ேறறும் மேயசசல நி்ங்ைளுககும் ஏற்றது. வ்றடசிகய தலாங்கி வ்ளரககூடியது, 
்ஹகடருககு 40 டன்ைள்/வருடம் பசுந்தீவை ேைசூல தரககூடியது.

ெனாகு்படிக்குறிப்புகள்:
1. ்பருவம் மற்றும் இைகம்  :  வடகிழககுப் பருவகைலாறறுக ைலா்த்தில ேகழ 

வரும் மபலாது விகதகை்லாம். இரைம் மைலா 1

2 மண  : வடிைலால வசதியுள்்ள இரு ேணபலாடடு ேறறும் 
சுணணலாம்புச சத்து மிகுந்த நி்ம் மிைவும் ஏற்றது. 
ை்ளர, உவர நி்ங்ைளிலும் பயிர ் சயய்லாம்.

3. நிலம் தயனாரிததல்  : 2 முதல முக்ற உழவு ்சயது ென்கு 
பணபடுத்தப்படட நி்த்தில ேணணின் 
தன்கேககு ஏறப பலாத்திைள் அகேகைவும்
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4 உை அளவு  : அடியுரம் (எகடருககு)

 ்தலாழு உரம் - 5 டன்

                     தகழசசத்து - 25 கிம்லா

                     ேணிசசத்து - 40 கிம்லா

                     சலாம்பலசத்து - 20 கிம்லா

                     மேலுரம் 25 கிம்லா தகழசசத்து ஒவ்்வலாரு   
 அறுவகடககுப் பின்னும் இடமவணடும்.

5. விரதயளவு : 6-8 கிம்லா/எகடர

6. இர்டசவளி : 50 ் ச.மீ x 30 ் ச.மீ

7. கரள நீர்வனாகம் : மதகவப்படும்மபலாது ைக்ள எடுகைவும்

8 ்பயிர்ப் ்பனாதுகனாப்பு : ் பலாதுவலாை மதகவயிலக்

9. அறுவர்ட : விகதத்த 70-75 ெலாடைளில அறுவகட   
 அல்து மேயசசல பி்றகு

 அடுத்தடுத்த அறுவகட 65 ெலாடைள்    
 இகட்வளியில ் சயய்லாம்.

10. ்பசுந்தீவ்மகசூல்  :  40 டன்ைள்/எகடர/வருடம் (4-6 அறுவகட)

2.சவுணடல்:
சலாகுபடிககுறிப்புைள்:

1.்பருவம் மற்றும் இைகம்  : ஆணடு முழுவதும் பயிரிட ஏற்றது. 

 இரைம்மைலா 1 ேறறும் புதிய சவுணடல

2. மண : எல்லா ேண வகைைளிலும் வ்ளரககூடியது

3.நிலம் தயனாரிததல் : 2 முதல 3 முக்ற உழவு ் சயது, நி்த்கத  
ென்கு பணபடுத்தி மதகவககு ஏற்றவலாறு பலாத்திைள் 
அகேகைவும்.
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உைஅளவு : அடியுரம்

(எகடருககு)

்தலாழுஉரம் - 25டன்

தகழசசத்து - 10 கிம்லா

ேணிசசத்து – 60 கிம்லா

சலாம்பலசத்து- 30 கிம்லா

5 விரதயளவு : 10 கிம்லா/ எகடர

6. இர்டசவளி : 1.00 மீ x 30 ் ச.மீ

7. கரள நிர்வனாகம் : மதகவப்படும்மபலாது ைக்ள எடுகை மவணடும்

8. ்பயிர் ்பனாதுகனாப்பு : ் பலாதுவலாை மதகவயிலக்

9. அறுவர்ட : முதல அறுவகட 120 ெலாடைளிலும், அடுத்தடுத்த 
அறுவகட 40-80 ெலாடைளிலும் ் சயய்லாம்.

 

10 பசுந்தீவை ேைசூல : 80-100 டன் பசுந்தீவைம்/ எகடர

 

3. தீவன மக்�ொச்சொளம்:
 

ெனாகு்படிக்குறிப்புகள்:

1. ்பருவம் மற்றும் இைகம் : பருவ ைலா்ங்ைளில ேலாைலாவலாரியில பயிரிட்லாம்

 ஆப்பிரிகைன் ் ெடகட இரைத்திகை    
 பயன்படுத்த்லாம்

2. மண : எல்லா ேண வகைைளிலும் வ்ளரககூடியது

3. நிலம் தயனாரிததல் : இரணடு முக்ற உழவு ் சயது, 60 ் ச.மீ   
 இகட்வளியில பலாரைள் அகேகைவும்.
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4. உைஅளவு : அடியுரம் (எகடருககு)

 ்தலாழுஉரம்- 25டன்

 தகழசசத்து - 30கிம்லா (யூரியலா-35கிம்லா)

 ேணிசசத்து - 40கிம்லா (சூப்பர-100கிம்லா)

 சலாம்பலசத்து - 20கிம்லா (்பலாடடலாஷ்-14கிம்லா)

மேலுரம்யூ ரியலா-30கிம்லா/எகடர (விகதத்த 30 ெலாடைள் ைழித்து)

5.விரதயளவு : 40-60கிம்லா/ எகடர

6. இர்டசவளி : 30 ் ச.மீ x 15்ச.மீ பலாருககு இருபு்றமும்   
 விகதகைவும்

7.கரள நிர்வனாகம் : விகதத்த 25 ெலாடைள் ைழித்து முதல ைக்ள  
 எடுகை மவணடும்

8.்பயிர் ்பனாதுகனாப்பு : ் பலாதுவலாை மதகவயிலக்

9. அறுவர்ட : 50 விழுகைலாடு பூககும் தருணத்தில   
 அறுவகட ் சயய்லாம். (65-70வது ெலாள்)

10. ்பசுந்தீவ் மகசூல்   : 35-40 டன் பசுந்தீவைம்/ எகடர

 

4. தீவனத் �ட்டப்்பயறு:

அதிை புரதசசத்திகை ்ைலாணடது. விகதத்த 60 முதல 70 ெலாடைளில 
அறுவகடககு வரககூடியது. எகடருககு பசுந்தீவை ேைசூல 30 டன்ைளும் 625 
கிம்லா விகத ேைசூலும் தரககூடியது. ஊடுபயிரலாை பயிரிட ஏற்றது.
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ெனாகு்படிக்குறிப்புகள்
1. ்பருவம் மற்றும் இைகம்  : இ்றகவப்பயிரலாை ஆணடு முழுவதும் பயிரிட்லாம்

 ஜீன் ஜீக், பிப்ரவரி ேலாரச மிைவும் ஏற்றது

 ேலாைலாவலாரியில பயிரிட ் சப்டம்பர-அகமடலாபர ஏற்றது

 மைலா (எப்சி) 8 ேறறும் மைலா 9 இரைங்ைக்ள   
 உபமயலாகிகை்லாம்

2. மண : எல்லா ேண வகைைளிலும் வ்ளரககூடியது

3 நிலம் தயனாரிததல்  : 2 முதல 3 முக்ற உழவு ் சயது, நி்த்கத   
ென்கு பணபடுத்தி, மதகவககு ஏற்றவலாறு   
பலாத்திைள் அகேகைவும்.

4. உை அளவு  : அடியுரம் (எகடருககு)

              ்தலாழு உரம் - 25 டன்

 தகழசசத்து - 25 கிம்லா

 ேணிசசத்து - 40 கிம்லா

 சலாம்பலசத்து - 20 கிம்லா

5. விரதயளவு  : 20-25 கிம்லா/ எகடர

6. இர்டசவளி  : 30 ் ச.மீ x 15 ் ச.மீ இகட்வளியில   
பலாரைளின் இரு பு்றமும் விகதகை மவணடும்

7. கரள நிர்வனாகம்  : மதகவப்படும்மபலாது ைக்ள எடுகை மவணடும்

8. ்பயிர் ்பனாதுகனாப்பு : ் பலாதுவலாை மதகவயிலக .் ் பலாறிவணடு ேறறும் 
தத்துப்பூசசி ்தன்படடலால மீகதல்டேடலான் 
(்ேடடலாசிஸ்டலாகஸ்) அல்து கடமிமதலாமயட 
(மரலாைலார) 200 மிலலி, ஏகைர ் தளிகைவும்

9. அறுவர்ட  : 50 விழுகைலாடு பூககும் தருணத்தில அறுவகட 
்சயய்லாம். (60-65 வது ெலாள்)

10. ்பசுந்தீவ் மகசூல்  : 18-22 டன் பசுந்தீவைம்/ எகடர

பியூலனா எஸதர்,
 உதவிப் மபரலாசிரியர, மவ்ளலாண உழவியல துக்ற, 

கிருஷ்ணலா மவ்ளலாணகே ேறறும் ் தலாழிலநுடப ைலலூரி, ேதுகர.

மின்ைஞசல: beulahagri@gmail.com 

கட்டுரையாளர:

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

பதகாைரபுக்கு: 99407 64680
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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ஆமணக்கில் இளஞ்செடி 
கருகல் ந�ோயும் அதன் 

நமலோண்ம மு்ைகளும்

ம�ொய் மமலொண்ம

ஆ ேணககு (ரிசிைஸ் ைம்யூனிஸ்) 
யூஃமபலாரபிமயசி குடும்பத்கதச சலாரந்த பூககும் 
தலாவரேலாகும். இது ை்ப்பு ேைரந்தச மசரககை 
முக்றயில இைப்்பருகைம் ்சயகி்றது. 
வி்ளககு எண்ணய தயலாரிப்பில முககியப் 
பங்கு வகிககி்றது. ஆேணககில இ்ளஞ்சடி 
ைருைல மெலாயும் அதன் மே்லாணகே முக்றைள் 
பறறியும் ைலாணமபலாம்.

ம்னாய்க்கனாைணி
 இந்மெலாய ஃகபடமடலாப்மதலா ர லா 

பலாரலாசிடிைலா என்்ற ஒரு வகை பூசணத்தலால 
ஏறபடுகி்றது. இதன் பூசண இகழைள் 
குறுககுச சுவரைள் இல்லாேலும், நி்றேறறும், 
திசுவக்றைளின் இகடமயயும் திசுவக்றைளின் 
ஊமடயும் ைலாணப்படும். 

ம்னாயின அறிகுறிகள்
முக்ளத்து வரும் இ்ளஞ்சடியின் 

விகதயிக்யில முதலில சிறிய, நீரகைசிவுடன் 
கூடிய புள்ளிைள் மதலான்றும். இது மபலான்்ற 
புள்ளிைள் இ்ளம் இக்ைளிலும் ்தன்படும். 
புள்ளிைள் விரிவகடந்து, ைருகே நி்றேலாை 
ேலாறி, இக்ைளின் ் பரும்பகுதி தலாகைப்படும் 
மபலாது, இக் முழுவதும் ைரிந்து, ேடிந்து 
விடுகி்றது. இ்ளம் ் சடிைளின் தணடுப்பலாைம் 
தலாகைப்படும் மபலாது, முதலில தணடின் 
அடிப்பகுதியில ைருஞசிவப்புப் புள்ளிைள் 
மதலான்றும். சி் திைங்ைளில புள்ளிைள் 
விரிவகடந்து ,  தணகடச சுறறிலும் 
பரவும்மபலாது, தணடுப்பகுதி, சுருங்கி அழுகி, 
வழுவிழந்து விடுவதலால ்சடி முறிந்து 
விழுந்து ேடிந்து விடுகி்றது.
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ம்னாய்ப் ்பைவும் விதமும், ்பைவுவதற்கு 
ஏற்ற கனாலநிரலகளும்

இந்மெலாய ்பரும்பலாலும் ேண மூ்ம் 
பரவககூடியது. பூசணம் மதலாறறுவிககும் இகழ 
வித்துகைள் ேறறும் பூசண இகழைள் நி்த்தில 
நீணட ைலா்ம் உயிமரலாடு இருகைக கூடியகவ. 
இரணடலாம் படசேலாை ைலாறறு மூ்ம் அதிைம் 
பரவககூடியது. ேகழக ைலா்ங்ைளில இந்மெலாய 
அதிைேலாைத் மதலான்றும். ெல் வடிைலால வசதியற்ற 
நி்ங்ைளிலும், தலாழ்வலாை, நீரமதகைம் ைலாணப்படும் 
நி்ங்ைளிலும் இந்மெலாய அதிை்ளவில ைலாணப்படும். 
ஆேைககைத் தவிர தகைலாளி, ைத்தரி, ் வறறிக ,் 
எள், ் வள்்ளரி மபலான்்ற பயிரைக்ளயும் இந்மெலாய 
தலாகைக கூடியது.

்�ொயக்�டடுப்்பொடு 

உழவியல் முரறகள் : 
வயலில நீர மதங்கி இல்லாதவலாறு 

ெல் வடிைலால வசதி அகேகை மவணடும். 
மெலாயத் தலாககியச  ் சடிைக்ள உடனுககுடன் 
அப்பு்றப்படுத்தி அழிகை மவணடும். மெலாயத் 
தலாகைலாதப் பயிரைக்ளக ்ைலாணடுப்  பயிரச 
சுழறசி ் சயய மவணடும்.

மருந்து சிகிச்ரெ 
ஒரு சத மபலாரமடலா ை்கவ அல்து தலாமிர 

ஆகஸிகும்ளலாகரட பூசணக ் ைலாலலி ேருந்கத 
ஒரு லிடடர தணணீருககு, 2.5 கிரலாம் ேருந்து 
என்்ற விகிதத்தில ை்ந்து, ் சடிைளின் தணடு 
ேறறும் மவரப்பலாைத்கதச சுறறியுள்்ள ேண 
ென்கு ெகையுேலாறு ஊற்ற மவணடும்.

கட்டுரையாளரகள்:

கு.விக்்னஷ்,
முளைவர ேட்ைப் ேடிப்பு மாைவர - தாவர 
நோயியல் துள்ற, அண்ைாமளலப் 
ேல்களலககேகம், அண்ைாமளல ேகர – 
608002. ் தாைரபு எண்: 8248833079 
மினைஞசல் – lakshmikumar5472@gmail.com

முளைவர. L. தவங�்டஷ்குமொர், 
உதவிப் நேராசிரியர - தாவர நோயியல் துள்ற, 
அண்ைாமளலப் ேல்களலககேகம், 
அண்ைாமளல ேகர – 608002 
 ் தாைரபு எண்: 8667806189 
மினைஞசல் – vengadpragathi@gmail.com
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விவசெோயியின் நகள்வியும், 
நவளோண பட்்டதோரியின் பதிலும்.

மகள்வி ்பதில் ்பகுதி

மகள்வி:  மனா்னாவனாரியில்  டி.எம்.வி7 எனற நிலக்க்டரல இைகதரத விரததது 
55 ்னாடகள் ஆகியுள்ளது. தற்ம்பனாது  ்பயிர்கள் ெற்று பூக்கும் தருைதரதயும் 
அர்டந்துள்ளது. இந்நிரலயில் இளம் இரலகள்  இளம் ்பச்ரெ நிறமனாகவும். 
பினபு இரலகள் முழுவதும் மஞெள் நிறமனாக மனாறிவருகிறது. இது எதனு்டன 
சதனா்டர்புர்டயது,  மமலும் இதற்கனா் கனாைைஙகள் மற்றும் நிவர்ததி முரறகரள 
கூறுஙகள்?

-வீ.இராமசாமி, க�ாழிப்பட்டு, விழுபபுரம்.

்பதில்: இகவ இரும்புசசத்து பற்றலாககுக்றயுடன் ் தலாடரபுகடயது. ேணணில 
அதிை சுணணலாம்புசசத்து இருந்தலால இககுக்றபலாடுைள் மதலான்றும்.இதறகு 
்பரரஸ் சலமபட உரத்திகை ஏகைருககு 10 கிம்லா அல்து மவ்ளலாண 
துக்றயிைரலால பறிந்துகரகைப்படட நுணணுடட ை்கவ 5 கிம்லாகவ 
20கிம்லா ேணலுடன்  ை்ந்து  இட மவணடும். ( அல்து)  ் பரரஸ் சலமபட 
லிடடருககு 10 கிரலாம் அல்து திரவ வடிவி்லாை  ்பரரஸ் சலமபட EDTA 
லிடடருககு 1 மி.லி என்்ற அ்ளவில குக்றபலாடு நீங்கும் வகர பத்து ெலாடைள் 
இகட்வளியில  ் தளிகை மவணடும்.
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மகள்வி:  செனாடடுநீரை ்பயன்படுததி கனாய்கறிகரள ெனாகு்படி செய்து வருகிமறன. 
தற்ம்பனாது சிவம் எனற தக்கனாளி இைக்கததின ்னாற்றுக்கரள  வனாஙகி ்்டவுசெய்து 
ஒரு மனாதம் ஆ்து. இளம் தக்கனாளி செடிகளின இரலகளில் சிறு,சிறு துரளகளு்டன 
கூடிய  சவணணிற மகனாடுகள் கனாைப்்படுகிறது. இதற்கனா் கனாைைமும் மற்றும் 
மமலனாணரம முரறகரள  சதரிவிக்கவும்?      

- கச. அவினாஷ், �ளரம்்பட்டி, ப்பரம்்பலூர் மாவட்்டம்.

்பதில்: லிரிமயலாகேைசலா டகரஃமபலாலிகய எனும் இக் துக்ளப்பலாைலால 
ஏறபடும் பலாதிப்பு. இவறக்ற  ைடடுப்படுத்த டிகரஅமசலாபலாஸ்(40%EC) அல்து 
கும்ளலாரகபரிபலாஸ் (20%EC) லிடடர நீருககு 2 மி.லி. ை்ந்து ைலாக் அல்து 
ேலாக்யில இக்ைள் ென்கு ெகையுேலாறு ் தளிகை மவணடும்.

இைனா.சஜயெஙகைமூர்ததி,
(முதுைக் மவ்ளலாணகே படடதலாரி), மைலாழிப்படடு, 
 விழுப்புரம் ேலாவடடம், கைமபசி: 8940475344, 

மின்ைஞசல:agrijay102@gmail.com.

கட்டுரையாளர:
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�டந� மினன�ழுக்�ொன 
வொச�ர்�ளின �ருத்துக்�ள்

அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவ்ர் மற்றும் சிறப்்பனாசிரியர்

தசல்வமுரளி

வடிவரமப்பு
சக்தி டி்சனஸ்

நிர்வனாக ஆசிரியர்
மு.தெயரொஜ்

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

அனபுள்ள ஆசிரியருக்கு,

அ க்ரிசக்தி மின்னிதழிற்கு மனம் மகிழ்நத நன்றிகள். 
கட்நத இதழில் வெளியான கால்நடட மமலாணடம கட்டுடை 
மிகவும் பயனுள்்ளதாக  இரு்நதது. கதிரி நிலக்கடடல  பற்றிய 
தகெல்கள் புதுடமயாக இரு்நதது. மமலும்  புதுடமயான மெ்ளாண 
வதாழில்நுட்பஙகள் மற்றும் விெசாய வெற்றிக்கடதகள்  கட்டுடைகட்ள  
ஆெமலாடு எதிரமநாக்கி காத்திருக்கிமேன் . இதழ சிேக்க ொழத்துகள்.

- சாமிதுரை, சேலம்

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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தசொ.ஹரிஹரன
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்படடப்்பொளர்:

è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 
33பதிப்பு-2 | இதழ் - 10 | 08-10-2021 | புரட்டாசி 2



- ல.மீனொ
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ல.மீனொ உதவிப் வபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல அறிவியல), ஆர்.வி.எஸ். பதமைாேதி வதாட்டக்கலைக ்கலலூரி, திணடுக்கல  
மின்னஞ்சல : l.meena2795@gmail.com

்படடப்்பொளர்:
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
அக்ரிசக்தியின் கடந்த மின்னி்தழகள பல்வறு ்தரபபடட வாசகரகளிடம் 

சசன்று ்சரநதுள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ துவங்கி 47 இ்தழகள்ள 
சவற்றிகரமாக கடநதுள்ளது. விவசாயம் இளணய்த்ளம் மற்றும் விவசாயம் 
சசயலி துவங்கி ஆறு ஆண்டு காலம் முடிநது ஏழாம் ஆண்டில அடி 
எடுத்து ளவத்திருக்கி்�ாம். ச்தாடரநது எங்கள்ள ்மம்படுத்திக் சகாள்ள 
உறுதுளணயாய் உள்ள வாசகரகள மற்றும் பயனா்ளரகளுக்கு நன்றி. 
உங்களுளடய சந்்தகங்கள்ள எங்களின் முகபபக்கம் அலலது மின்னஞசல 
அலலது அளல்பசி வாயிலாகவும் ்கடகலாம், சந்்தகங்களுக்கு ்வ்ளாண் 
வலலுநரகளிடம் பதில சபற்று தீரவுகள்ள வழங்குகி்�ாம்.

ஒவசவாரு ்தமிழ மா்தத்தின் இரண்டாம் மற்றும் நான்காம் வார 
சவளளிகிழளம காளல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்� எங்க்ளது 
இளணய்த்ளத்திலும் மற்றும் விவசாயம் சசயலியிலும் மின்னி்தளழ 
சவளியிடுகின்்�ாம். என்வ எங்க்ளது சசயலிளய ்தரவி�க்கம் சசய்து 
ளவத்திருந்தால அது்வ உங்களுக்கு இ்தழ சவளியாவள்தயும் மற்� 
்வ்ளாண்ளம சாரந்த சசய்திகள்ளயும் அறிவிபபில காடடும். இ்தன்மூலம் 
நீங்கள எளிதில எங்க்ளது மின்னி்தளழ படிக்க மற்றும் பின்பற்� முடியும். 
விவசாயிகளும், ் வ்ளாண் மாணவரகளும், விஞ்ானிகளும், ் பராசிரியரகளும், 
்வ்ளாண் ச்தாழில முளன்வாரகளும் ச்தாடரநது அக்ரி சக்தி இ்தழுக்கு 
்தங்களுளடய கருத்துக்கள, கடடுளரகள மற்றும் வி்ளம்பரங்கள்ள வழங்கி 
எங்கள்ள ் மம்படுத்திக்சகாள்ள உ்தவுமாறு ் கடடுக்சகாளகி்�ன்.

- நிரவாக ஆசிரியர,  
அக்ரிசக்தி.
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