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இன்றைய வேளாண் செய்திகள்

தமிழக

பட்டு

ேளர்ச்ெித்

துறையில்

300

ஆய்ோளர்

பணிக்கு

ேிண்ணப்பங்கள் ேரவேற்பு
தமிழக பட்டு ேளர்ச்ெித்துறையில்

காலியாக

உள்ள

உதேி

பட்டு

ஆய்ோளர் பணிகளுக்கான அைிேிப்பு சேளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு
தகுதியும் ேிருப்பமும் உள்ள பட்டு ேளர்ப்பு சதாடர்பான செய்முறை
பயிற்ெி அனுபேத்றத அரசு பட்டு ேளர்ச்ெி பயிற்ெி நிறுேனங்களில்
சபற்ைேர்களிடமிருந்து மட்டும் ேிண்ணப்பங்கள் ேரவேற்கப்படுகின்ைன.
அைிக்றக எண்: 01/2016
பணி: உதேி பட்டு ஆய்ோளர்
காலியிடங்கள்: 43
ெம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 - தர ஊதியம் ரூ.4,200
ேயதுேரம்பு: 01.07.2015 வததியின்படி 18 - 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: தாேரேிய்ல, ேிலங்கியறல முதன்றம பாடமாகக் சகாண்டு
பி.எஸ்ெி பட்டம் சபற்று பட்டு ேளர்ப்பில் 6 மாதங்களுக்கு குறையாமல்
செயல்முறை அனுபேம் சபற்ைிருக்க வேண்டும் அல்லது வகாறே,
தமிழ்நாடு

வேளாண்றம

பல்கறலக்கழகத்தில்

பட்டு

ேளர்ப்பில்

முதுகறல பட்டயப் படிப்பில் ொன்ைிதழ் சபற்ைிருக்க வேண்டும்.
பணி: இளநிறல பட்டு ஆய்ோளர்
காலியிடங்கள்: 257

ெம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200 + தர ஊதியம் ரூ.2,400
ேயதுேரம்பு: 01.07.2015 வததியின்படி 18 - 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: பள்ளியிறுதி

ேகுப்பில் சபாது அைிேியறல

ஒரு பாடமாக

சகாண்டு வதர்ச்ெி சபற்ைிருக்க வேண்டும் அல்லது பட்டு ேளர்ப்பில் 6
மாதங்களுக்கு

குறையாமல்

செயல்முறை

அனுபேம்

சபற்ைிருக்க

வேண்டும் அல்லது ஓசூர், அரசு பட்டு பயிற்ெிப் பள்ளியில் பட்டதாாி
அல்லாதேர்களுக்கான

6

மாத

பட்டு

ேளர்ப்பு

பயிற்ெியிறன

சேற்ைிகரமாக சபற்ைிருக்க வேண்டும்.
ேிண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.500.
ேிண்ணப்பிக்கும்

முறை:

www.sericultureexam.com

என்ை

இறணயதளத்தின் மூலம் ஆன்றலனில் ேிண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்றலன் ேிண்ணப்ப பிாிண்ட் அவுட்றட அனுப்ப வேண்டிய அஞ்ெல்
முகோி:
இயக்குநர், தமிழ்நாடு அரசு பட்டு ேளர்ச்ெித் துறை, வெலம்-7
ஆன்றலனில் ேிண்ணப்பிப்பதற்கான கறடெி வததி: 27.01.2016
ஆன்றலனில் ேிண்ணப்பித்த ேிண்ணப்ப பிாிண்ட் அவுட் சென்று வெர
கறடெி வததி: 28.01.2016
வதர்வு நறடசபறும் வததி: 07.02.2016
வமலும் முழுறமயான ேிேரங்கள் அைிய www.sericultureexam.com
என்ை இறணயதளத்றத பார்க்கவும்.
உணவு தானிய உற்பத்தியில் தமிழகம் ொதறன
நூறு லட்ெம் சமட்ாிக் டன்னுக்கும் கூடுதலாக உணவு தானியம் உற்பத்தி
செய்து

தமிழகம்

ொதறன

பறடத்திருப்பதாக

ஆளுநர்

பாராட்டுசதாிேித்துள்ளார்.
இது

சதாடர்பாக

ஆளுநர்

உறரயில்

கூைப்பட்டிருப்பதாேது:-

புதுறமயான முயற்ெிகள் மூலம் வேளாண் துறையின் ேளர்ச்ெிக்கு தமிழக
அரசு

உயர்

முன்னுாிறம

அளித்து

ேருகிைது.

இதனால் 2006-07 முதல் 2010-11 ேறரயிலான 5 ஆண்டு காலத்தில்
உணவு தானிய உற்பத்தியில், மாநிலத்தில் எட்டப்பட்ட முந்றதய உயர்
அளோன 82.64 லட்ெம் சமட்ாிக் டன் அளறே ேிஞ்ெி, கடந்த 4
ஆண்டுகளில் 3 முறை 100 லட்ெம் சமட்ாிக் டன்னுக்கும் கூடுதலாக
உற்பத்தி செய்து, தமிழகம் ொதறன பறடத்துள்ளது. உயர்ந்த அளவு
உணவு தானிய உற்பத்திறயயும், பயிறு உற்பத்திறயயும் எட்டியதற்காக
மத்திய

அரெின்

சபற்றுள்ளது.

க்ாிஷி

கர்மான்

2014-15-ஆம்

ேிருறத

ஆண்டிலும்

இரு

முறை

அதிகபட்ெ

தமிழகம்

ெிறுதானிய

உற்பத்திறய எட்டியதற்கான ேிருறத தமிழகம் சபற்ைது. வமலும்,
பண்றண

உற்பத்தித்

திைறன

அதிகாிக்கவும்,

ேிேொயிகளின்

ேருோறயப் சபருக்கவும், தகேல் சதாழில்நுட்ப அடிப்பறடயிலான
ேிாிோக்கச் வெறேகள் அளித்ததற்காக, வதெிய மின் ஆளுறம தங்கப்
பதக்கத்றதயும்
செம்றம

2014-15-ஆம்

சநல்

ொகுபடி

சதாழில்நுட்பங்கறளப்

ஆண்டில்

முறை,

பின்பற்றுதல்

பயிர்

தமிழகம்

சபற்றுள்ளது.

பலேறகயாக்கம்,

ஆகியறே

மூலமாக

உயர்
சநல்

உற்பத்தியில் 44 ெதவீதமும், மக்காச் வொளம் உற்பத்தியில் 42 ெதவீதமும்,
பயிறு ேறககள் உற்பத்தியில் 45 ெதவீதமும் வேளாண் உற்பத்தித் திைன்
உயர்ந்துள்ளது. இதறன உலக ேங்கி பாராட்டியுள்ளது என்று அதில்
கூைப்பட்டுள்ளது.
நிலக்கடறல ொகுபடியில் கூடுதல் மகசூல் சபை...
புதுக்வகாட்றட:
ஊட்டச்ெத்துக்
வபான்ை

நிலக்கடறல
கறரெல்

பணிகறள

இரு

ொகுபடியில்
முறை

ேிேொயிகள்

கூடுதல்

மகசூல்

சதளித்தல்,ஜிப்ெம்
வமற்சகாள்ள

சபை

உரமிடுதல்

வேண்டுசமன

வேளாண்துறைஅைிவுறுத்தியுள்ளது.
ஊட்டச்ெத்துக் கறரெல் : நிலக்கடறலப் பயிர் பூக்கும் வேறளயில் பூக்கள்
உதிர்ேறதத் தடுக்கவும் பூக்கள் அதிக அளேில் பூக்கவும் ஊட்டச்ெத்துக்
கறரெல்

இறலேழியாகத்

சதளிப்பது

ெிைந்ததாகும்.

ஊட்டச்ெத்துக்

கறரெல் தயாாித்தல்: ஏக்கர் ஒன்றுக்குத் வதறேயான ஒரு கிவலா டி.ஏ.பி.,
400 கிராம் அவமானியம் ெல்வபட், 200 கிராம் வபாராக்ஸ் ஆகிய மூன்று
உரங்கறளயும், சதளிப்பதற்கு முதல் நாள் இரவே ஏைத்தாழ 15 லிட்டர்
நீாில் ஊைறேத்து அவ்ேப்வபாது நன்கு கலக்கிேிடுதல் வேண்டும்.
மறுநாள் காறலயில் இக்கறரெறல ேடிகட்டியபிைகு கிறடக்கும் சதளிந்த
கறரெறல மட்டும் (ஏைத்தாழ 13 லிட்டர்) எடுத்து அதனுடன் வதறேயான
அளவு நீர் வெர்த்து 200 லிட்டர் கறரெலாகத் தயார் செய்தல் வேண்டும்.
இக்கறரெறலக் றகத்சதளிப்பான் மூலம் ேிறதத்த 25-ஆம் நாள் ஒரு
முறையும், பின்பு 10 நாட்கள் கழித்து 35-ஆம் நாள் ஒரு முறையும் என
இருமுறை

இறலகள்

நன்கு

நறனயுமாறு

சதளித்தல்

வேண்டும்.

இக்கறரெலுடன் பிளாவனாபிக்ஸ் எனும் பயிர் ேளர்ச்ெி ஊக்கிறய ஏக்கர்
ஒன்றுக்கு

140

ஊட்டச்ெத்துக்

மில்லி

கறரெலின்

அளேில்
பயன்கள்:

கலந்தும்
இதனால்

சதளிக்கலாம்.

பூக்கள்

உதிர்ேது

தடுக்கப்படுகிைது. பூக்கள் அதிக அளேில் பூப்பதற்கு உதவுகிைது. நன்கு
திரட்ெியான

சபாக்கற்ை

காய்கள்

நிறைய

பிடித்து

நல்ல

மகசூல்

கிறடக்கிைது. பயிர் நன்கு ேளர்ச்ெி சபற்று பூச்ெி,வநாய்கறள எதிர்க்கும்
தன்றமறயப்சபறுகிைது.
இைறேக்

கடறலக்கு

ஜிப்ெம்

இட

இதுவே

ொியான

தருணம்:

பயிாிடப்பட்டுள்ள இைறே நிலக்கடறலயில், ேிறதத்து 45 நாட்கள்
ேயதுறடய பயிாில் இரண்டாம் முறை கறளசயடுத்து ஜிப்ெம் இட்டு
மண் அறணக்கும் வேறளயிது. ஜிப்ெம் இட்டு மண் அறணப்பதால்
ேிழுதுகள்

நன்கு

இைங்கி

திரட்ெியான

காய்கள்

கிறடக்கும். மண்

அறணத்தல்: நிலக்கடறலயில் உயர் ேிறளச்ெல் சபை ஜிப்ெம் இட்டு
மண் அறணத்தல் எனும் சதாழில் நுட்பம் மிக முக்கியமானதாகும்.

ஏன் ஜிப்ெம் இடுதல் வேண்டும் ?. நிலக்கடறலயில் திரட்ெியான
மிகுதியான

காய்கள்

சபை

ஜிப்ெம்

இடுேது

இன்ைியறமயாதது.

ஜிப்ெத்தில் சுண்ணாம்புச் ெத்தும், கந்தகச் ெத்தும் உள்ளன. நிலக்கடறல
திரட்ெியாக இருக்கச் சுண்ணாம்புச் ெத்து வதறேப்படுகிைது. எப்வபாது
ஜிப்ெம்

இடுதல்

வேண்டும்?

இைறே

நிலக்கடறல

ேிறதத்து

45

நாட்களில் கறளசயடுக்கும் ெமயம் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 80 கிவலா ஜிப்ெம்
இட்டு செடிகறளச் சுற்ைி நன்கு மண் அறணத்துேிடுதல் வேண்டும்.
இதனால்

நிலக்கடறலயில்

நன்கு

ேிழுதுகள்

இைங்கி

காய்கள்

திரட்ெியாகவும், எண்சணய்ச் ெத்து மிகுந்தனோகவும் கிறடக்கும். ஜிப்ெம்
இடும் வேறள ேயலில் ஈரம் இருக்குமாறு பார்த்துக்சகாள்ளல் வேண்டும்.
எனவே, இைறே நிலக்கடறலச் ொகுபடி செய்துள்ள ேிேொயிகள்
ஊட்டச்ெத்துக் கறரெறலத்சதளித்து, ஜிப்ெம் உரமிட்டு கூடுதல் மகசூல்
சபைலாம்

என

புதுக்வகாட்றட

வேளாண்

இறண

இயக்குநர்

த.

ெந்திரவெகரன், குடுமியான்மறல உழேர் பயிற்ெி நிறலய வேளாண்
துறண இயக்குநர் ொந்தி, வேளாண் அலுேலர் பி. செல்ேி ஆகிவயார்
சதாிேித்துள்ளனர்.

சேண்றடப் பயிாிட உகந்த காலம்...!

அரக்வகாணம்: வதாட்டக்கறல பயிர்களில் தினமும் பணத்றத றகயில்
பார்க்கக்கூடிய முக்கியப் பயிர் சேண்றடச் ொகுபடியாகும். இதற்கு ெீென்
என்பவத இல்றல. எப்வபாதும் ெந்றதயில் ேரவேற்பு உண்டு. அதிகம்
ேிறளயக்கூடிய நாள்களில் வதறே எங்கு இருக்கிைது என்பறத அைிந்து
அந்த குைிப்பிட்ட ெந்றதக்கு அனுப்பி றேத்தால் முழு மகசூறலயும்
பணமாக்க

இயலும்.

ேிறளச்ெலுக்கு
மாதத்திவலவய

ஏற்ை

பிப்ரோி,

மார்ச்

மாதங்கள்.

நிலத்றத

தயார்

மாதங்கள்

இதற்காக

நடப்பு

படுத்துதல்

சேண்றட
ஜனோி
அேெியம்.

சேண்றடயில் பல ரகங்கள் உண்டு. அறே வகா 2. எம்டியு 1, அர்கா
அனாமிகா, அர்கா அபஹாப், பார்பானி கிராந்தி, வகா 3, பூொ ெோனி
மற்றும் ேர்ொ உப்கார் ஆகியறேயாகும். வகா.பி.எச். 1 இனக்கலப்பு:
இது ேர்ொ உப்பார் சதாிவு, பி.ஏ. 4-இன் இனக்கலப்பு. இது மஞ்ெள்
இறல சமாறெக் வநாய்க்கு மிதமான எதிர்ப்புத் திைன் சகாண்டது.
ெந்றதக்கு ஏற்ை ேறக. பழமானது அடர் பச்றெ, இளம், குறைோன நார்

மற்றும் அங்கங்கு முடிகள் காணப்படும். மகசூல் சஹக்வடருக்கு 22.1
டன்.
வகா 1 (1976): இது றஹதராபாத்திலிருந்து சதாிவு செய்யப்பட்ட
சுத்தமான ரகம். பழமானது இளம் ெிேப்பு நிைம் சகாண்டது. மகசூலான
90-ஆேது நாளில் சஹக்வடருக்கு 12 டன். ெறத அளவு 75 ெதவீதம்,
நாாின்

அளவு

14.06

ெதவீதம்.

வகா 2 (1987): இது ஏ.ஈ. 180, பூொ ெோனியன் முதல் ெந்ததி
இனக்காப்பு.

பழத்தின்

பரப்பானது

குறைந்த

முடிகள்,

ோடிக்றகயாளர்கள் ேிரும்பும் ேறக, ெந்றதக்கு ெிைந்தது. பழமானது
நீளமாக 7-8 வமடுகள் சகாண்டது. மகசூல் 15-16 டன் 90 நாள்கள். வகா 3
(1991): இது பிரபானி கராந்தி மற்றும் எம்.டி.யூன் முதல் ெந்ததி
இனக்கலப்பு. மகசூல் 16-18 டன் எக்டர். மஞ்ெள் நிை சமாறெக் வநாய்க்கு
மிதமான

எதிர்ப்புத்

திைன்

சகாண்டது. மண்,

தட்பசேப்பநிறல:

சேண்றட சேப்பத்றத ேிரும்பும் பயிர். நீண்ட வநர சேப்ப நாள்கள்
இதற்குத் வதறே. பனி மூட்டங்களால் இதன் ேளர்ச்ெி பாதிக்கப்படும்.
குளிர் காலத்திலும், குளிர் பிரவதெங்களிலும் சேண்றட நல்ல முறையில்
ேளராது. சேண்றடறய எல்லா மண் ேறக நிலத்திலும் பயிாிடலாம்.
நல்ல உரச்ெத்துள்ள மண்களில் மிகவும் நன்ைாக ேளரும். கார அமில
நிறலறய ஓரளவு தாங்கி ேளரும். ேிறதயும், ேிறதப்பும் ேிறதயளவு:
சஹக்வடருக்கு 7.5 கிவலா நிலம் தயாாித்தல் : மூன்று முதல் நான்கு
முறை நிலத்றத உழ வேண்டும். கறடெி உழவுக்கு முன் 25 டன் சதாழு
உரம் இட்டு, 45 செ.மீ. இறடசேளி ேிட்டு ோிப் பாத்திகள் (பார்ொல்)
அறமக்கவேண்டும்.
ேிறத வநர்த்தி, ேிறதத்தல்: ேிறதகறள ேிறதப்பதற்கு 24 மணி
வநரத்துக்கு முன் ஒரு கிவலாவுக்கு 2 கிராம் வகப்டான் அல்லது திராம்
சகாண்டு வநர்த்தி செய்ய வேண்டும். பின் ேிறதகறள 400 கிராம்

அவொஸ் றபாில்லம் கலறேயுடன் கலந்து ேிறதக்க வேண்டும். நிழலில்
ஆை றேத்த அாிெிக் கஞ்ெியுடன் அவொஸ்றபாில்லம் தூறள நன்கு
கலக்கவேண்டும். பிைகு இந்தக் கலறேயில் சேண்றட ேிறதறய நன்கு
கலந்து அறர மணி வநரம் உலர றேக்க வேண்டும். இவ்ோறு வநர்த்தி
செய்யப்பட்ட ேிறதகறள

ோியில்

30 செ.மீ. இறடசேளியில்

2

ேிறதகள் என்ை ேிகிதத்தில் 2 செ.மீ. ஆழத்தில் ஊன்ைவேண்டும்.
நீர் நிர்ோகம்: நட்டவுடன் நீர் பாய்ச்ெவேண்டும், பிைகு ோரத்திற்கு ஒரு
முறை நீர் பாய்ச்ெவேண்டும். ஒருங்கிறணந்த ஊட்டச்ெத்து வமலாண்றம,
உரமிடுதல் : அடி உரமாக 20 கிவலா தறழச்ெத்து, 50 கிவலா மணிச்ெத்து,
30 கிவலா ொம்பல் ெத்து ோிகளில் ஒரு பக்கத்தில் இட்டு மண்ணுடன்
நன்கு கலந்துேிட வேண்டும். நட்ட 30 நாள்கள் கழித்து வமலுரமாக 20
கிவலா தறழச்ெத்து இடவேண்டும். 2 கிவலா அவொஸ்றபாில்லம் அல்லது
பாஸ்வபா பாக்டீாியம் நுண்ணுயிர் கலறேறய 20 கிவலா நன்கு மக்கிய
சதாழு உரத்துடன் கலந்து வநரடியாக மண்ணில் இட்டு, தறழச்ெத்தின்
வதறேறய குறைத்துக் சகாள்ளலாம். வமல் உரம் இட்டு மண் அறணத்து
தண்ணீர்

கட்டுேது

மிகவும்

அேெியமாகும்.

இறலேழி ஊட்டம் : ஒரு ெதவீத யூாியா கறரெறல ேிறதத்து 30
நாள்கள்

கழித்து

10

நாள்கள்

இறடசேளியில்

மூன்று

முறை

சதளிக்கவேண்டும். மீயூவரட் ஆப் சபாட்டாஷ் 17 கிராறம ஒரு லிட்டர்
நீாில் கறரத்து ேிறதத்த 30, 45 மற்றும் 60-ஆேது நாளில் சதளிப்பதன்
மூலம், ேிறளச்ெறல அதிகப்படுத்தலாம். கறளக் கட்டுப்பாடு, பின்செய்
வநர்த்தி:

கறளகள்

முறளக்கும்

முன்

ேிறதத்த

மூன்ைாம்

நாள்

வஹக்வடருக்கு ப்ளுக்குவளாரலின் 2 லிட்டர் சதளித்து உடன் நீர்ப்
பாய்ச்ெ வேண்டும். பிைகு ேிறதத்த 30-ஆம் நாள், ஒரு றகக்கறள எடுக்க
வேண்டும். உரப் பாெனம்: கலப்பு ரகங்களுக்கு ஊட்டச்ெத்தின் அளவு
தறழ, மணி, ொம்பல் ெத்து முறைவய சஹக்வடருக்கு 200:100:100கிகி
ஆகும். இதில் 75 மணிச் ெத்றத (75 கிகி மணிச்ெத்து 469 கிகி சூப்பர்

பாஸ்வபட்டில் உள்ளது) அடியுரமாக அளிக்க வேண்டும். மீதமுள்ள தறழ,
மணி, ொம்பல் ெத்து 200:25:100 கி.கி. உரப் பாெனமாக அளிக்க
வேண்டும். தினமும் ஒரு மணி வநரம் நீர்ப்பாய்ச்ெ வேண்டும். அதனுடன்
கறரயும் உரப்பாெனம் அளிக்க வேண்டும். அளறேப் பிாித்து பயிாின்
ஆயுள்காலம் முழுேதும் 3 நாள்களுக்கு ஒரு முறை உரப் பாெனமாக
அளிக்க வேண்டும். அளவு கீவழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருங்கிறணந்த
பயிர்

பாதுகாப்பு

காய்த்துறளப்பான்
கட்டுப்படுத்த

காய்த்
தாக்குதல்

கீழ்க்கண்ட

துறளப்பான்:

அதிகமாகக்

சேண்றடயில்

காணப்படும்.

ஒருங்கிறணந்த

இேற்றை
முறைகறள

வமற்சகாள்ளவேண்டும்.
இனக்கேர்ச்ெிப் சபாைி சஹக்வடருக்கு 12 என்ை எண்ணிக்றகயில்
றேக்க வேண்டும். காய்ப் புழுக்களால் தாக்கப்பட்ட காய்கறள வெகாித்து
அழித்து

ேிடவேண்டும்.

சஹக்டருக்கு

முட்றட

ஒட்டுண்ணியான

ட்றரக்வகாகிரம்மா ஒரு லட்ெம் என்ை எண்ணிக்றகயில் ேிடவேண்டும்.
கார்பாில் நறனயும் தூள் 2 கிராறம ஒரு லிட்டர் நீாில் கறரத்து
சதளிக்கவேண்டும் இேற்றுடன் ஒரு லிட்டர் நீர் கலந்து சதளிக்க
வேண்டும் அல்லது வேப்பம் சகாட்றடப் சபாடி 50 கிராறம ஒரு லிட்டர்
நீாில் கறரத்து சதளிக்கவேண்டும். ொம்பல் நிை ேண்றடக் கட்டுப்படுத்த
கார்வபாபியூரான் 3 ஜி. குருறண மருந்து சஹக்வடருக்கு 12 கிவலா
இடவேண்டும்.
நூற்புழு தாக்குதறலத் தடுக்க: சஹக்வடருக்கு 400 கிவலா வேப்பம்
பிண்ணாக்கு ேிறதக்கும் வபாது, உரத்துடன் கலந்து இடவேண்டும்
அல்லது ஒரு சஹக்வடருக்கு கார்வபாபியூரான் 3ஜி குருறண மருந்து 1
கிவலா அல்லது வபாவரட் 10ஜி குருறண மருந்து கிவலா இடவேண்டும்.
அசுேினிப் பூச்ெிறய கட்டுப்படுத்த மீறதல் சடமட்டான் 25 இெி 2 மில்லி
அல்லது சடசமத்வதாவயட் 2 மில்லி மருந்து இேற்றுடன் ஒரு லிட்டர்
தண்ணீர் கலந்து சதளிக்கவேண்டும். மஞ்ெள் நரம்புத் வதமல் வநாய்: இது

மிகவும் அதிக அளேில் சேண்றடறயத் தாக்கக் மூடிய ஒரு நச்சுயிாி
வநாய்

ஆகும்.

செடியிலிருந்து

இந்வநாய்
மற்சைாரு

சேள்றள
செடிக்கு

ஈ

என்ை

பூச்ெிகளால்

பரப்பப்படுகிைது.

ஒரு

இப்பூச்ெிறய

முதலில் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இதற்கு 2 மில்லி வேம்பு எண்றண, ஒரு
லிட்டர் தண்ணீருடன் கலந்து சதளிக்கவேண்டும். வகாறட காலத்தில்
இந்வநாய்

மிக

அதிக

அளேில்

சேண்றடறயத்

தாக்கும்.

இந்தப்

பருேத்தில் வநாறய எதிர்த்து ேளரப்கூடிய பார்பானி கிராந்தி வபான்ை
ரகங்கறளப் பயிாிடுேது நல்லது. வமலும் இந்வநாறயத் தாங்கி ேளரக்
கூடிய ரகங்களான பார்பானி கிராந்தி, அர்கா அனாமிகா மற்றும் அர்கா
அபஹாப் வபான்ைேற்றை ொகுபடி செய்யவேண்டும். ொம்பல் வநாய்
என்பதும் அடிக்கடி சேண்றடறய தாக்கும் வநாயாகும். இந்வநாயின்
அைிகுைிகள் சதன்பட்டவுடன் நறனயும் கந்தகத்தூள் 2 கிராம் ஒரு லிட்டர்
நீாில் கலந்த சதளிக்க வேண்டும். பிைகு 15 நாள்கள் இறடசேளியில்
மறுபடியும் ஒரு முறை சதளிக்க வேண்டும். பிைகு இறடசேளியில்
மறுபடியும்

ஒரு

முறை

சதளிக்கசேண்டும்.

அறுேறட:

நட்ட

45

நாள்களில் காய்கள் அறுேறடக்கு ேரும். காய்கள் முற்றுேதற்கு முன்
அறுேறட செய்து ேிடவேண்டும். ஒன்று முதல் 2 நாளுக்கு ஒரு முறை
அறுேறட செய்ேது முக்கியமாகும். மகசூல் : சஹக்வடருக்கு 90 முதல்
100

நாள்களில்

12-15

கிறடக்கும். சேண்றடப்

பயிர்

டன்
குைித்து

சேண்றடக்
வமலும்

காய்கள்
ேிேரங்கள்

வதறேப்படுவோர் அந்தந்த ேட்டாரங்களில் உள்ள தமிழக அரெின்
வதாட்டக்கறலத் துறை உதேி இயக்குநர் அலுேலகங்கறள அணுகி
ஆவலாெறனகறள

சபைலாம். வமலும்

இந்த

ேிேொயத்திற்கு

வதறேயான அரசு உதேிகறளயும் ேிேொயிகள் துறை அலுேலர்கறளக்
வகட்டு சபைலாம். வேலூர் மாேட்டத்றதப் சபாறுத்தேறர சநமிலிறய
அடுத்த கீழ்வீதி கிராமத்தில் ெந்றதறய அரவெ ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
இங்கு ேிேொயிகளால் சகாண்டு ேரப்படும் காய்கைிகறள அரெின்
வநரடிப்

பார்றேயில்

ேணிகர்கள்

சகாள்முதல்

செய்து

சென்றன

உள்ளிட்ட

மாநகரங்களுக்கு

சகாண்டு

செல்கின்ைனர்.

எனவே

சேண்றடக்காய் பயிறர ேிேொயிகள் நடப்பு ஜனோி, பிப்ரோி, மார்ச்
மாதங்களில்

ொகுபடி

செய்து

பலனறடயலாம்.

சதன்றனக்கு இறெோன ஊடுபயிர் வகாவகா!

திருசநல்வேலி: "ொக்வலட் மரம்' என அறழக்கப்படும் வகாவகா-றே,
சதன்றனக்கு இறெோன ஊடுபயிராக ொகுபடி செய்து பயனறடயலாம்
என

வதாட்டக்கறலத்

துறை

இதுசதாடர்பாக,

திருசநல்வேலி

இயக்குநர்

ெி.

டி.

ஆவலாெறன
வதாட்டக்கறலத்

கண்ணன்

சேளியிட்ட

சதாிேித்துள்ளது.
துறை

துறண

செய்திக்குைிப்பு:

வகாவகாேின் தாேரேியல் சபயர் "திவயாபுவராமா வகாவகா'. இது,
ஐஸ்கிாீம், வகக், ொக்வலட், ஊட்டச்ெத்து பானங்களின் மூலப்சபாருளாக
ேிளங்குகிைது.

இதனால்,

அதன்

வதறே

அதிகாித்துள்ளது.

இறெந்த பயிர்: 50 ெதவீத நிழலில் ேளரும் தன்றம சகாண்ட வகாவகா,
சதன்னந்வதாப்புகளில் ஊடுபயிராகப் பயிாிட மிகவும் ஏற்ைது. 3 முதல் 45
ஆண்டுகள்ேறர

பலன்

தரும்.

சதன்றனயின்

நடுவே

வகாவகா

பயிாிடுேதால்

கறளகள்

பாதுகாக்கப்படும்;

மண்

கட்டுப்படும்;
அாிப்பு

மண்ணின்

ஈரப்பதம்

தடுக்கப்படும். வகாவகா

இறலகள்

உதிர்ந்து மக்குேதால், மண்ணின் அங்ககச்ெத்து சஹக்வடருக்கு 1,000
முதல்

1,200

இவ்ோறு

கிவலா

இறெோன

பயிராக

ேறர

அதிகாிக்கும்.

இருப்பதால்,

சதன்றன

மகசூல்

குைிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகாிக்கிைது. சதன்னந்வதாப்பில் குளுறமயான
சூழ்நிறல உருோகும். வகாவகா பழத்தின் "ஓடு' உரமாகவும், கால்நறடத்
தீேனமாகவும் பயன்படுகிைது. கூடுதல் ெிரமமன்ைி வகாவகா ொகுபடி
செய்யலாம். சஹக்வடருக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் ேறர கூடுதல் ேருமானம்
கிறடக்கும். வமலும்,
இண்டியா

புட்

வகாவகா

கன்றுகறள

நிறுேனம்,

அன்றைய

ேழங்கும்

மாண்டலிொ

ெந்றத

ேிறலக்வக

ேிறளசபாருறளக் சகாள்முதல் செய்ேதால் ேிற்பதில் பிரச்றன இல்றல.
ொகுபடி

குைிப்பு:

கிறரயல்வலா,

பாரஸ்டிவரா,

டிறரறனடாாியா,

ெி.ெி.ஆர்.பி-1 முதல் 7 ேறரயுள்ள ரகங்கள் ொகுபடி செய்யலாம். ொம்பல்
ெத்து நிறைந்த அங்ககச்ெத்து மிகுந்த, கார அமிலத்தன்றம 6.6 முதல் 7.0
ேறரயிலான

மண்

ேறக

மிகவும்

ஏற்ைது.

கடல் மட்டத்திலிருந்து 1,200 மீட்டர் உயரம் ேறரயுள்ள பகுதியில் இது
ேளரும்.

3

மீட்டருக்கு

3

மீட்டர்

(10

அடிக்கு

10அடி)

என்ை

இறடசேளியில் பயிாிடலாம். சதன்றனயின் 2 மரங்களுக்கு இறடயில்
ஒரு வகாவகா, இரண்டு ோிறெகளுக்கு இறடயில் ஒரு வகாவகா என நட
வேண்டும். 1.5 அடிக்கு 1.5 அடி என்ை அளேில் குழியறமக்க வேண்டும்.
உர அளவு: மூன்ைாம் ஆண்டு முதல் செடிக்கு ஆண்டுக்கு யூாியா 220
கிராம், சூப்பர் பாஸ்வபட் 250 கிராம், மூவரட் ஆப் சபாட்டாஷ் 240 கிராம்
உரங்கறள ஏப்ரல், வம மாதங்களில் ஒருமுறை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பாில்
ஒருமுறை என இருமுறை பிாித்து இட வேண்டும். முதல் ஆண்டில் இதில்
3இல் ஒரு பங்கும், 2ஆம் ஆண்டில் 3இல் 2 பங்கும் இட வேண்டும்.

மானிய

உதேி:

முந்திாி,

வகாவகா

வமம்பாட்டுக்

கழக

இயக்கக

உதேியுடன், வதாட்டக்கறலத் துறை ஒருங்கிறணந்த வதாட்டக்கறல
வமம்பாட்டு இயக்ககத்தின் கீழ் சஹக்வடருக்கு ரூ. 12 ஆயிரம் மதிப்புள்ள
மானிய உதேியாக 500 வகாவகா கன்றுகள், பராமாிப்பு மானிய உதேி
ஆகியறே

ேழங்கப்படுகிைது.

இந்த

அாிய

ோய்ப்றப

சதன்றன

ொகுபடியாளர்கள் பயன்படுத்திக் சகாள்ளலாம். வமலும் ேிேரங்களுக்கு
அந்தந்த

ேட்டார

அலுேலகத்றத

வதாட்டக்கறலத்

துறை

அணுகலாம்

உதேி

என்ைார்

இயக்குநர்
அேர்.

பாெனத்துக்காக சகாடகனாறு அறண திைப்பு
திண்டுக்கல் மற்றும் கரூர் மாேட்டங்களில் உள்ள 9 ஆயிரம் ஏக்கர்
நிலங்களின்

பாெனத்துக்காக

சகாடகனாறு

அறணயிலிருந்து

புதன்கிழறம தண்ணீர் திைந்து ேிடப்பட்டது.
திண்டுக்கல்

மாேட்டம்,

வேடெந்தூர்

அடுத்துள்ள

சகாடகனாறு

அறணயின் சமாத்த சகாள்ளளவு 434 மி.கன அடி. தற்வபாது 296.67
மி.க. அடி நீர் இருப்பு உள்ளது. இறதயடுத்து, திண்டுக்கல் மற்றும் கரூர்
மாேட்டத்தில் உள்ள நிலங்களின் பாெனேெதிக்காக தண்ணீர் திைந்துேிட
தமிழக முதல்ேர் சஜயலலிதா உத்தரேிட்டார்.
அதன்படி, மக்களறே உறுப்பினர் மு.உதயகுமார், சபாதுப்பணித் துறை
செயற்சபாைியாளர் சஜயராம் ஆகிவயார் அறணயில் இருந்து தண்ணீறர
புதன்கிழறம திைந்து ேிட்டனர்.
இதன் மூலம், திண்டுக்கல் மாேட்டத்தில் உள்ள பாலப்பட்டி, கூம்பூர்,
அம்மாபட்டி, ஈெநத்தம், திருக்கூர்ணம், ஆர்.சேள்வளாடு, கல்ோர்பட்டி
மற்றும் சபாியமஞ்சுசேளி ஆகிய 8 கிராமங்களில் உள்ள 3,662.78 ஏக்கர்
நிலங்களும், கரூர் மாேட்டத்தில் 5,337.22 ஏக்கர் நிலங்களும் பாென
ேெதி சபறும். வமலும் நீர்ேரத்து மற்றும் நீர் இருப்பின் அடிப்பறடயில் 7

நாள்கள் இறடசேளியில், சமாத்தம் 90 நாள்களுக்கு 265 மி.கன அடி நீர்
திைந்து

ேிடப்படும்

என்று

சபாதுப்பணித்

துறை

அதிகாாிகள்

சதாிேித்தனர்.
நிகழ்ச்ெியில் உதேி செயற்சபாைியாளர் தமிழ்ச்செல்ேன், இளநிறல
சபாைியாளர் ெரேணக்குமார் உள்ளிட்வடார் கலந்து சகாண்டனர்.
ரூ. 78 லட்ெத்துக்கு பருத்தி ஏலம்
அேிநாெியில் ரூ. 78 லட்ெத்து 18 ஆயிரத்துக்கு பருத்தி ஏலம் புதன்கிழறம
நறடசபற்ைது.
அேிநாெி

வேளாண்றம

ெங்கத்தில்

ோரந்வதாறும்

ேருகிைது.

இந்த

உற்பத்தியாளர்கள்

ோர

கூட்டுைவு

புதன்கிழறம

பருத்தி

ஏலம்

ஏலத்துக்கு

3,500

பருத்தி

ேிற்பறனச்
நறடசபற்று
மூறடகள்

சகாண்டுேரப்பட்டிருந்தன.
இதில்,ஆர்.ெி.எச். ரகப் பருத்தி குேிண்டால் ரூ. 4,600 முதல் ரூ. 5,250
ேறரயிலும், டி.ெி.எச். ரகம் குேிண்டால் ரூ. 5,000 முதல் ரூ. 5,450
ேறரயிலும், மட்ட ரகம் ரூ. 1,700 முதல் ரூ. 2,000 ேறரயிலும் ேிறல
வபானது. இதில், சமாத்தம் ரூ. 78 லட்ெத்து 18 ஆயிரத்துக்கு ேர்த்தகம்
நறடசபற்ைது.
இந்த

ஏலத்தில்,

அன்னூர்,

சபன்னாகரம்,

திருப்பூர்,

பல்லடம்,

கிணத்துக்கடவு,
வெவூர்,

வகாபி,

குன்னத்தூர்,

நம்பியூர்,
அேிநாெி,

புளியம்பட்டி, வமட்டூர் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து 353 ேிேொயிகளும்,
வகாறே, ஈவராடு பகுதியிலிருந்து 20 ேியாபாாிகளும் பங்வகற்ைனர்.
சஹக்வடருக்கு ரூ.5 ஆயிரம் மானியத்தில் இயந்திர நடவு
சஹக்வடருக்கு ரூ.5 ஆயிரம் மானியத்தில் இயந்திர நடவு செய்ய
அனக்காவூர் ேட்டார ேிேொயிகளுக்கு அறழப்பு ேிடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குைித்து அனக்காவூர் வேளாண்றம உதேி இயக்குநர் ஏ.எம்.ொந்தி
சேளியிட்டுள்ள செய்திக் குைிப்பு:
சநல் ொகுபடியில் ஓர் புரட்ெியாக இயந்திர நடவு முறையின் மூலம்
ோிறெ

நடவு

செய்ேதால்,

ொகுபடி

செலேில்

ரூ.3

ஆயிரம்

ெிக்கனப்படுத்தப்படுகிைது.
இந்த நடவு மூலம் அதிக தூர்களுடன் கதிாில் அதிக சநல் மணிகள்
பிடித்து சஹக்வடருக்கு 9 டன் முதல் 10 டன் ேறர மகசூல் கிறடக்க
ோய்ப்புள்ளது.
வமலும்,

இயந்திர

நடவு

மற்றும்

திருந்திய

சநல்

ொகுபடிறய

ஊக்கப்படுத்தும் ேிதமாக வதெிய உணவுப் பாதுகாப்பு முகறம (ெஊநங)
திட்டம், வதெிய வேளாண்றம ேளர்ச்ெித் (ெஅஈட) திட்டம் ஆகியேற்ைின்
கீழ் ரூ.2 ஆயிரம் மதிப்புள்ள இடுசபாருள்கள், ஊக்கத் சதாறகயாக ரூ.3
ஆயிரம் ேிேொயிகளின் ேங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படுகிைது.
இந்நிறலயில், இயந்திர நடறே மிக எளிறமயாக றகயாள
முடியும் என்பறத ேிளக்கும் ேிதமாக அனக்காவூர் வேளாண்றம உதேி
இயக்குநர்

ஏ.எம்.ொந்தி,

கீழாத்தூர்

க.ஆனந்தனின்

சநல்

ேயலில்

இயந்திர நடவு செய்து செயல் ேிளக்கமாக ேிேொயிகளிறடவய செய்து
காட்டினார்.
அனக்காவூர் ேட்டார சநல் ொகுபடியாளர்கள் இயந்திர நடவு முறையில்
நடவு செய்ேதன் மூலம் சஹக்வடருக்கு அதிக மகசூல் எடுப்பதுடன்,
அரெின் மானியத்றதயும் சபற்று பயனறடயலாம் என்ைார் அேர்.
வமலும் ேிேரங்களுக்கு அனக்காவூர் வேளாண்றம ேிாிோக்க றமயம்,
கூழமந்தல் துறண வேளாண்றம ேிாிோக்க றமயம் மற்றும் தங்கள் பகுதி
உதேி

வேளாண்றம

அலுேலர்கறள சதாடர்பு

சகாள்ளலாம் என சதாிேிக்கப்பட்டுள்ளது.

சகாண்டு அைிந்து

ஜன.25-ல் ஒருங்கிறணந்த உர வமலாண்றம குைித்த இலேெ பயிற்ெி
நாமக்கல் வேளாண் அைிேியல் நிறலயத்தில் ேரும் 25ஆம் வததி காறல 9
மணிக்கு

சநல்,

மக்காச்வொளம்,

நிலக்கடறல

மற்றும்

மரேள்ளி

பயிர்களுக்கு ஒருங்கிறணந்த உர வமலாண்றம என்ை தறலப்பில் ஒரு
நாள் இலேெப் பயிற்ெி முகாம் நறடசபைவுள்ளது.
இதுகுைித்து

நாமக்கல்

வேளாண்

அைிேியல்

நிறலய

தறலேர்

என்.அகிலா சேளியிட்ட செய்திக்குைிப்பு: இப்பயிற்ெி முகாமில் சநல்,
மக்காச்வொளம்,

நிலக்கடறல

மற்றும்

மரேள்ளி

ஆகிய

பயிர்கள்

ொகுபடிக்கு மண்ேளத்திறன கண்டைியும் ேழிமுறைகள், மண்ேளத்றத
வமம்படுத்தும் உத்திகள், மண் ேளத்திற்வகற்ை ெமச்ெீர் உரமிடுதல் பற்ைிய
சதளிோன ேிளக்கங்கள் அளிக்கப்படும்.
இதில் ேிேொயிகள், பண்றணயாளர்கள், ஊரக மகளிர், இறளஞர்கள்
மற்றும் ஆர்ேமுள்ளேர்கள் கலந்து சகாள்ளலாம். ேிருப்பமுள்ளேர்கள்
நாமக்கல் வேளாண் அைிேியல் நிறலயத்திற்கு வநாில் ேந்வதா அல்லது
04286 266345, 266244 என்ை சதாறலவபெி எண் மூலமாகவோ ேரும்
24ஆம் வததிக்குள் சபயறர முன்பதிவு செய்து சகாள்ளவேண்டும்.
ேிாிோக்க ெீரறமப்புதிட்டம் குைித்து வேளாண் ேிஞ்ஞானிகள் ஆய்வு
ஓமலூர்

அருவகயுள்ள

காறடயாம்பட்டி

ேட்டாரத்தில்

வமற்சகாள்ளப்பட்டு ேரும் ேிாிோக்க ெீரறமப்புத் திட்டம் குைித்து
வேளாண் ேிஞ்ஞானிகள், ேிாிோக்க உயர் அலுேலர்கள் புதன்கிழறம
ஆய்வு வமற்சகாண்டனர்.
காறடயாம்பட்டி ேட்டாரத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் இறணந்து
செயல்படுத்தும் ேிாிோக்கச் ெீரறமப்புத் திட்டத்தின் கீழ் வேளாண்றம,
வதாட்டக்கறல, கால்நறட பராமாிப்பு, வேளாண் சபாைியியல், ேனத்
துறை, பட்டு ேளர்ச்ெித் துறைகள் ஒருங்கிறணந்து பயிற்ெி, பண்றணப்
பள்ளி,

கண்டுணர்வு

சுற்றுலா,

செயல்ேிளக்கத்

திடல்கள்

குைித்த

பயிற்ெிகள்

ேிேொயிகளுக்கு

ேழங்கப்பட்டு

ேருகின்ைன.

இந்தப்

பணிகறள, வடனிஷ்வபட்றட கிராமத்தில் மரேள்ளி மற்றும் ஆமணக்கு
ஆராய்ச்ெி நிறலயப் வபராெிாியர் எஸ்.ஆர். சேங்கடாெலம், மாேட்ட
வேளாண்

துறண

இயக்குநர்

டி.பரணி

ஆகிவயார்

ஆய்வு

வமற்சகாண்டனர். இந்த ஆய்ேின் வபாது வேளாண்றம உதேி இயக்குநர்
(சபா)

ந.ராஜவகாபால்,

ேட்டாரத்

சதாழில்நுட்ப

வமலாளர்

வக.

ராவஜந்திரன், உதேி வேளாண்றம அலுேலர் க.புனிதராஜ் ஆகிவயார்
உடனிருந்தனர்.
மருத்துே குணங்கள் உள்ள பாரம்பாிய சநல் ரகங்கறள பரேலாக்க
அைிவுறுத்தல்
லாபம் தரும், மருத்துே குணங்கள் சகாண்ட பாரம்பாிய சநல் ரகங்கறள
ேிேொயிகளிடம் பரேலாக்க அைிவுறுத்தியுள்ளார் மாேட்ட ஆட்ெியர் சு.
கவணஷ்.
புதுறக அருவக முத்துக்காடு கிராமத்தில் புதுறக இயற்றக ேிேொய
உற்பத்தியாளர் நிறுேன இயக்குநர்களில் ஒருேருமான ெி. அப்பாவு
பாலாண்டாாின்
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ஏக்கர்

பரப்பளேில்

பயிாிடப்பட்டுள்ள

சநல்ேயல்கறள அண்றமயில் வநாில் பார்றேயிட்ட ஆட்ெியர் வமலும்
கூைியது:
ேைட்ெிறயத்

தாங்கும்

திைனும்,இயற்றக

கூடியதும்,

ேிேொயிகளுக்கு

லாபம்

சூழலுக்கு

ஏற்ைதுமான,கருப்புக்கவுனி,

தங்கச்ெம்பா,குழியடிச்ொன்,தூயமல்லி

முறையில்

ேிறளேிக்கக்

தரக்கூடியதும்,நம்

மாேட்டச்

யாறனக்சகாம்பன்,
வபான்ை

மிளகி,

பாரம்பாிய

சநல்ரகங்கறள நம் மாேட்ட ேிேொயிகள் மத்தியில் பரேலாக்கம் செய்ய
வேண்டும். குைிப்பாக ஆவுறடயார்வகாேில் பகுதியில் செலேில்லாத
பாரம்பாிய

சநல்றல

பரேலாக்கம்

செய்ய

வேண்டும்.

வமலும்,

குடுமியான்மறல ேிேொயக்கல்லூாி மாணே,மாணேிகறள இதுவபான்ை

அாிய

சநல்ரகங்கறள

களப்

பார்றேயிடச்

செய்ய

வேண்டும்.

இயற்றகறயப் பாதுகாத்து, மக்களுக்கு நஞ்ெில்லாத உணறே அளித்து
ேரும் ேிேொயிகள் பாராட்டுக்குாியேர்கள் என்ைார்.
இதுகுைித்து ேிேொயி ெி. அப்பாவு பாலாண்டார் கூறுறகயில்,இன்றைய
சூழலில்,மாேட்டத்தில் 15-க்கும் வமற்பட்ட பாரம்பாிய சநல் ரகங்கறள,
கடந்த
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ஆண்டுகளாக

ேிேொயிகள்

சதாடர்ச்ெியாக

பயிாிட்டு

பாதுகாத்து ேருகின்ைனர் என்ைார்.
இதுகுைித்து இயற்றக ேிேொயம் செய்யும் சதாண்டு நிறுேனர் ஏ.
ஆதப்பன் கூைியது: தாய்ப்பாறல அதிகாிக்க கிச்ெிலி,குடல் புண்ணுக்கு
குடோறழ,மூட்டுேலிக்கு கருப்புக்கவுனி,வபாக ெக்திறயக் சகாடுக்கும்
கறுங்குறுறே என ஒவ்சோரு ரக சநல்லுக்கும் ஒவ்சோரு மருத்துே
குணங்கள் இருக்கிைது. புதுறக இயற்றக ேிேொய உற்பத்தியாளர்
நிறுேனம் கருப்புக்கவுனி ரக சநல்றல ரூ.3,600 ேறர ேிறல சகாடுத்து
ோங்கி,மதிப்புக் கூட்டி ேிற்பறன செய்து ேருகிைது என்ைார். இதில்,
புதுறக வேளாண் துறண இயக்குநர் த. ெந்திரவெகரன், புதுறக இயற்றக
ேிேொய உற்பத்தியாளர் கம்சபனியின் இயக்குநர் ேிஜயா, முதன்றம
செயல் அலுேலர் அகிலா உள்ளிட்வடார் கலந்து சகாண்டனர்.

இன்றைய வேளாண் செய்திகள்

ேிண்சேளி ஆய்ேகத்தில் ஜினியா பூ பூத்திடுச்சு!

நாொ உள்ளிட்ட பல ேிண்சேளி அறமப்புகள் இயக்கிேரும் ெர்ேவதெ
ேிண்சேளி

ஆய்வுக்கூடத்தில்,

பயிாிட்டுள்ளனர்

ேிஞ்ஞானிகள்

சேளியிட்டிருந்வதாம்.
சூாியகாந்தி பூேின்

அறே
ொயலில்

முதல்

முதலாக

என,

ேளர்ந்து

பூச்செடிகறள

ஏற்கனவே

தற்வபாது

பூ

செய்தி

பூத்துள்ளன.

இருக்கும் அந்த பூறே ஜினியா பூ

என்கின்ைனர். இது, மருத்துே குணம் சகாண்டது. ேிண்சேளியில்
முழுேதுமாக மலர்ந்த, முதல் பூவும் இதுதான்.

நீர் ஆதாரத்றத பாதுகாக்க கெிவுநீர் குட்றட அறமப்பு
உத்திரவமரூர் : பழவோி மறலயடிோர பகுதி யில், நீர் ஆதாரத்றத
பாதுகாக்கும்

ேறகயில்,

கெிவுநீர்

குட்றட

அறமக்கும்

பணி

துேங்கியுள்ளது.
காஞ்ெிபுரம் மாேட்ட, நீர்ேடிப்பகுதி வமம்பாட்டு முகறம, கிராமங்களில்
நீர் ஆதாரங்கறள பாதுகாத்து, நிலத்தடி நீர் மட்டத்றத அதிகாிக்க
திட்டமிட்டது. அதன்படி, கிராமங்களில் உள்ள, நீர் ஓறட, ேரத்துக்
கால்ோய்களில், தடுப்பறண மற்றும் கெிவுநீர் குட்றடகள் ஏற்படுத்தும்
திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு ேருகிைது.அந்த திட்டத்தின் மூலம், மறழநீர்
வெமிக்கப்படுேவதாடு, வகாறட காலங்களில், கால்நறடகளுக்கு நீரும்
கிறடக்கும். உத்திரவமரூர் ஒன்ைியத்தில், பழவோி, சரட்டமங்கலம்,
அரும்புலியூர், ஆலஞ்வொி வபான்ை கிராமங்களில், தற்வபாது இத்திட்ட
பணிகள் வமற்சகாள்ளப்பட்டு உள்ளன. பழவோி மறல நீவராறட பகுதி
யின் தாழ்ோன இடத்தில், தலா, 75 ஆயிரம் ரூபாய் செலேில், இரு
இடங்களில்,

கெிவு

நீர்

குட்றடகள்

அறமக்கும்

பணி

வநற்று

துேங்கியுள்ளது.
துேங்கியது கரும்பு நடவு
ஆர்.வக.வபட்றட : முதல்கட்ட கரும்பு அறுேறட, இறுதி கட்டத்றத
எட்டியுள்ள

நிறலயில்,

அடுத்த

பருேத்திற்கான

நடவு

பணிகறள

ேிேொயிகள் துேக்கி உள்ளனர்.
கரும்பு

அறுேறட

முடிந்த

ேயல்களில்,

அடுத்த

பருேத்திற்கான

நடவுப்பணிகறள ேிேொயிகள் துேக்கியுள்ளனர். ஒரு முறை நடவு செய்த
கரும்பு

ேயலில்,

அடுத்தடுத்து

மூன்று

முறை,

செய்யலாம்.அதன் பின், புதிதாக நடவு செய்தால்

அறுேறட

மட்டுவம நல்ல

ேிறளச்ெல்

இருக்கும்.

இதற்காக,

தரமான

ேிறதக்

கரும்புகறள,

வதடித்வதடி ோங்கி ேருகின்ைனர். ஒரு டன் ேிறதக் கரும்பு, 2,700
ரூபாய்க்கு

ேிற்பறன

செய்யப்படுகிைது.ஆர்.வக.வபட்றட

அடுத்த,

அப்பல்ராஜி கண்டிறக பகுதிறயச் வெர்ந்த கரும்பு ேிேொயிகள், அதிக
ொறு நிறைந்த கரும்பு ரகங்கறள ோங்கி, நடவு செய்து ேருகின்ைனர்.
நேறரப்பட்ட நடவுப்பணி தீேிரம்
ஊத்துக்வகாட்றட : நேறரப்பட்ட ொகுபடி காலம் துேங்கி உள்ள
நிறலயில், ேிேொயிகள் நடவுப்பணியில் தீேிரம் காட்டி ேருகின்ைனர்.
திருேள்ளூர்

மாேட்டத்தில்,

முக்கிய

சதாழில்

ேிேொயம்.

இதில்,

நேறரப்பட்டம், சொர்ணோாி, ெம்பா ஆகிய மூன்று காலங்களில்,
ேிேொயிகள் பயிர் செய்து ேருகின்ைனர்.தற்வபாது, நேறரப்பட்ட காலம்
துேங்கியுள்ள நிறலயில், ேிேொயிகள் சநல் நாற்றுகறள நடவு செய்யும்
பணியில்
ஒன்ைியம்,

தீேிரமாக

ஈடுபட்டு

வேளகாபுரம்

கூறுறகயில்,

ேருகின்ைனர்.இதுகுைித்து,

கிராமத்றதச்

'ேிேொயத்தில்

மூன்று

வெர்ந்த

ேிேொயி

பருேங்களில்

பூண்டி
ஒருேர்

செய்யப்படும்

பயிர்களில், தற்வபாது நேறரப்பட்றட காலம் டிெம்பர் மாதம் துேங்கி,
ஏப்ரல் மாதம் ேறர உள்ளது.எனவே, நேறரப்பட்ட காலம் துேங்கி
உள்ள நிறலயில், ேயலில் நாற்று நடும் பணி தீேிரமாக நடந்து
ேருகிைது.
ெில இடங்களில் ஓாிடத்தில் நாற்றுேிட்டு, பின், அறத எடுத்து வேசைாரு
ேயலில் நடும் பணி நறடசபறும். இப்வபாது நடப்படும் நாற்று கள்
அதிகபட்ெமாக, 120 நாட்களில் அறுேறடக்கு தயாராகிேிடும்.ெமீபத்தில்
சபய்த கனமறழயால், ஆறு, குளம், ஏாி உள்ளிட்ட நீர்நிறலகளில்,
தண்ணீர் நிரம்பி உள்ளது. வமலும், நிலத்தடி நீர்மட்டமும் உயர்ந்துள்ளது.

அதனால்,

இந்தாண்டு

ேிறளச்ெல்

அதிகளேில்

இருக்கும்

என,

பகுதிகளில்,

ேட

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
ேிேொய கருேி தயாாிப்பு: அெத்தும் ேட மாநிலத்தேர்
சமாடக்குைிச்ெி:

சமாடக்குைிச்ெி

சுற்றுேட்டார

மாநிலத்தேர்கள் ேிேொய கருேிகறள வநரடியாக உற்பத்தி செய்து
தருேதால், ேிேொயிகள் ஆர்ேமுடன் ோங்கி செல்கின்ைனர்.
தமிழகம் முழுேதும் உள்ள ேிேொய பகுதிகறள குைி றேத்து ேட
மாநிலத்தேர்கள்,
அறமத்து,

ஆண்டுவதாறும்

ேிேொய

கருேிகறள

ொறலவயாரங்களில்
உற்பத்தி

செய்து

கூடாரம்
ேிற்பறன

செய்கின்ைனர்.

இதுகுைித்து, சமாடக்குைிச்ெியில் முகாமிட்டுள்ள, ேட மாநிலத்றத வெர்ந்த
பப்பு கூைியதாேது: மத்தியபிரவதெம், வஜாத்பூர், ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட
பல பகுதிகளில் இருந்து தமிழகத்திற்கு ேிேொய கருேிகள் உற்பத்தி
செய்து

ேிற்பறன

செய்ய,

ஐந்துக்கும்

வமற்பட்ட

குடும்பங்கள்

ேந்துள்வளாம். தமிழகம் முழுேதும் உள்ள சடல்டா ேிேொய பகுதிகளில்,
எங்கள்

ஆட்கள்

ேிேொய

கருேிகறள

ேிற்பறன

செய்கின்ைனர்.

மண்சேட்டி, மஞ்ெள்சேட்டி, கத்தி, வகாடாாி, கறளக்சகாத்து, இறைச்ெி
சேட்டும் கத்தி, சேற்ைிறல கத்தி, பட்டா கத்தி, கரும்பு சேட்டும் கத்தி
ஆகியறேகறள தயார் செய்கிவைாம். கடந்தாண்டு அக்வடாபர் மாதத்தில்
பல பகுதிகளில் சதாடங்கி, இன்னும் மூன்று மாதம் ேறர தமிழகத்தில்
இருந்து, ேிற்பறன செய்தபின், மீண்டும் எங்கள் ஊருக்கு சென்று
ேிடுவோம். இவ்ோறு அேர் கூைினார்.

கோத்து செய்த வதயிறல வதாட்டங்களில் துளிர்

மஞ்சூர்: வதயிறல வதாட்டங்கறள நல்ல ெீவதாஷ்ண நிறலயில் கோத்து
செய்ததால், வதாட்டங்களில் பசுந்வதயிறல துளிர்ேிட்டுள்ளது.
மஞ்சூர்

பகுதிகளில்

வமற்சகாள்ளப்பட்டு

வதயிறல
ேருகிைது.

ேிேொயம்
நல்ல

பிரதான

மகசூல்

சதாழிலாக

சபை,

வதயிறல

வதாட்டங்கறள ொியான காலகட்டத்தில் கோத்து செய்ேது அேெியம்.
அதன்படி, மஞ்சூர் சுற்றுேட்டாரத்தில் அக்வடாபர் மாதங்களில் கோத்து
செய்த வதயிறல வதாட்டங்கள் துளிர் ேிட்டுள்ளது. இன்னும் ஒன்ைறர
மாதத்தில்,

பசுந்வதயிறல

அறுேறடக்கு

தயாராகிேிடும்

சூழ்நிறல

உள்ளது.
வகாறடக்கு முன் பூத்த சகான்றை மலர்கள்
கூடலுார்:

முதுமறலயில்

வகாறடக்கு

முன்,

சகான்றை

மலர்கள்

பூத்துள்ளன.
ஒவ்சோறு ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதத்தில் ெித்தறர முதல் நாளில் மறலயாள
மக்கள், ேிஷூ பண்டிறகறய சகாண்டாடி ேருகின்ைனர்.
இந்த பண்டிறகயில், சகான்றை மலர்களுக்கு முக்கியதுேம் உண்டு.
இதனால், ேிஷூ பண்டிறகயில் வபாது, இந்த பூக்கள் கறடகளில்
அதிகளேில் ேிற்பறனயாகும். தற்வபாது, கூடலுார், முதுமறல புலிகள்
காப்பகம் பகுதிகளில், வகாறட காலத்துக்கு முன்னதாகவே, சகான்றை
மலர்கள் பூத்துள்ளன. இதன் அழறக சுற்றுலா பயணிகள், ஆர்ேத்துடன்
ரெித்து செல்கின்ைனர்.
கூடலுார் மக்கள் கூறுறகயில், 'சகான்றை மலர்கள் வகாறட காலமான
ஏப்ரல், வம மாத்தில் அதிகளேில் பூக்கும். ஆனால், இந்த ஆண்டு
முன்னதாகவே, பூத்துள்ளன. இதனால், ேிஷூ பண்டிறகயின் வபாது,
இம்மலர்களுக்கு அதிக கிராக்கி ஏற்பட ோய்ப்புள்ளது' என்ைனர்.

ேிேொயிகள் மனம் றேத்தால் ஆமணக்கும் 'மணக்கும்'
வகாத்தகிாி:

நீலகிாி

மாேட்டத்தில்,

ஆமணக்கு

ொகுபடிறய

ஊக்குேித்தால், ேிேொயிகளின் சபாருளாதாரம் வமம்படும்.
நீலகிாியின் பிரதான சதாழில், வதயிறல ேிேொயம். எஞ்ெியுள்ள ேிறள
நிலங்களில்,

மறலக்காய்கைி

மற்றும்

சகாய்மலர்

ொகுபடி

செய்யப்படுகிைது.ெந்றதயில் ேிறல ொிவு, இடுப்சபாருட்களின் ேிறல
உயர்வு

உள்ளிட்ட

ேருகின்ைனர்.

காரணங்களால்,

இந்த

பாதிப்பில்

ேிேொயிகள்

இருந்து

ேிடுபட

பாதிக்கப்பட்டு
கண்டிப்பாக

மாற்றுத்சதாழிலுக்கு மாை வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சகாட்றடமுத்துச் செடி
இந்த செடியின் சபயாிவலவய 'முத்து' இருப்பதால், அதன் ெிைப்பு அதிகம்.
இதற்கு மற்சைாரு சபயர் ஆமணக்கு ஆகும்.ேளமற்ை மண்ணிலும்
ேளரும்

தன்றமக்சகாண்ட,

ஆமணக்கின்

தண்டுப்பகுதி

எாிப்சபாருளாகவும், கூறர வேயவும் பயன்படுகிைது. சேயிலில் அதன்
இறலகள், குளிர்ச்ெி தருேதால், சேண்றட, மிளகாய், கத்திாிக்காய்
உள்ளிட்ட ேிேொயத்தில் பாத்திகளில் ஆமணக்கு பயிாிடப்படுகிைது.
வதால் கட்டி, புண் ஏற்பட்டிருப்பின், ஆமணக்கு இறலறய ொறு பிழிந்து
கட்டினால் குணமாகும்.
இதில், முக்கிய அம்ெமாக, ேிளக்சகண்றணய் தயாாிக்கலாம். அந்த
எண்சணய் பல்வேறு பயன்கறள தருகிைது.
ேிழிப்புணர்வு அேெியம்
நீலகிாியில் உள்ள ேிேொயிகளுக்கு ஆமணக்கு ேிேொயத்தில் வபாதிய
ேிழிப்புணர்வு இல்லாததால், பல இடங்களில் ேளர்ந்துள்ள ஆமணக்கு,

வீணாகி ேருகிைது. இதர ேிேொய பயிர்கள்வபால், குரங்கு உள்ளிட்ட
ேிலங்குகளால், ஆமணக்கு வெதம் அறடய ோய்ப்பில்றல. பராமாிப்பு
செலவும்

மிக

குறைோகும்.

வதாட்டக்கறல

துறை

ஆமணக்கு

ேிேொயத்றத ஊக்குேித்தால், வதயிறல மற்றும் காய்கைி ேிேொயம்
நலிேறடயும் வநரங்களில், இதறன ேிற்பறன செய்து, ேிேொயிகள்
பிறழக்க ோய்ப்புள்ளது.
வதாட்டக்கறல இறண இயக்குனர் மணி கூறுறகயில், “பரேலாக
ேளரக்கூடிய ஆமணக்கு ேிேொயம், கடந்த காலங்களில் அதிகளேில்
ேிறளேிக்கப்பட்டது.

தற்வபாதும்,

ஆமணக்கு

செடிகள்

மாேட்டம்

முழுேதும் செழித்து ேளரும்.
ஆமணக்கு

எண்சணய்

பயன்படும்.

இதறன

வதாட்டக்கறலத்துறை
எண்சணய்றய

ெிைப்புமிக்கது.
உற்பத்தி
ேிறத

ேிற்றன

அதன்

செய்ய

ேிேொயிகள்

ேழங்கி

செய்யவும்

கழிவு,

உரமாகவும்
முன்ேந்தால்,

ஊக்குேிக்கும்.

நடேடிக்றக

அதன்

எடுக்கப்படும்,”

என்ைார்.
மக்காச்வொளத்றத தாக்கும் தண்டழுகல் வநாய்
திண்டுக்கல்,

ஜன.

21-மக்காச்வொளத்றத

தாக்கும்

"ப்யூவொியம்'

தண்டழுகல் வநாறய கட்டுப்படுத்த ஆராய்ச்ெி நிறலய ேிஞ்ஞானிகள்
பரமெிேன்

மற்றும்

கூைியதாேது:

வெதுராமன்

திண்டுக்கல்

ஆவலாெறன

மாேட்டத்தில்

கூைினர்.

மக்காச்வொளம்

அேர்கள்
பிரதான

பயிராக உள்ளது. மக்காச்வொளம் பயிர், மண் மூலம் பரவும் "ப்யூவொியம்'
தண்டழுகல் வநாயினால் பாதிக்கப் படுகிைது. இந்வநாய் பாதித்தால்
தண்டின் உள்பகுதியில் உள்ள திசு வெதமறடயும். இதனால் தண்டு பகுதி
மிருது ோகவும், கணுக்கள் முறுகியும் காணப்படும். பூத்தபின் இந்வநாய்
ேந்தால், வேறரயும், தண்டின் உட் பகுதிறயயும் தாக்கும். இதனால்

வொள கதிருக்கு நீர் கிறடக்காமல் காய்ந்து, கீழ்வநாக்கி சதாங்கிேிடும்.
வநாய் காரணம்: சதாடர்ந்து ஒவர பயிறர பயிாிடுேதாலும், மக்காச்
வொளத்றத

சதாடர்ந்து

கரும்பு, பருத்தி, தக்காளி

பயிாிடுேதாலும்

ஏற்படுகிைது. அறுேறடக்கு பின் தட்றட நன்கு மட்காமலிருந்தாலும்
இப்பாதிப்பு ேரலாம். பூக்கும் வபாது அதிகமான சேப்பமான நிறல
இருந்தாலும் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும்.இதறன தடுக்க, பயிர் சுழற்ெி
முறைறய கறடபிடிக்க வேண்டும். வநாய் தாக்குதல் உள்ள இடத்தில்
இருந்த ேிறதகறள பயிாிடக்கூடாது. தண்டு மற்றும் கதிர் துறளப்பான்
பூச்ெி தாக்குதல் இல்லாமல் பார்த்துக் சகாள்ள வேண்டும். ேயலில்
கறடெி

உழேின்

வபாது

"ட்றரக்வகாசடர்மாேிாிடி'

அல்லது

"சூவடாவமானாஸ் புவளார ென்றை' ஏக்கருக்கு ஒரு கிவலா மற்றும் 50
கிவலா

ொணத்துடன்

கலந்து

ேயலில்

இட

வேண்டும். வேப்பம்

புண்ணாக்கு ஏக்கருக்கு 60 கிவலா என்ை அளேில் ேயலில் இடுேதின்
மூலம்

தடுக்கலாம்.

ேிேொயிகள்

இனி

ேரும்

காலங்களில்

முன்சனச்ொிக்றகயுடன் நடக்க வேண்டும், என்ைனர்.
ேிேொயிகளுக்கு இலேெ மரக்கன்று
உளுந்தூர்வபட்றட:

உளுந்தூர்வபட்றட

ஸ்ரீமுருகப்பா

செட்டியார்

ஆராய்ச்ெி றமயத்தின் மூலம் ேிேொயிகளுக்கு இலேெ மரக்கன்றுகள்
ேழங்கப்பட்டது.
உளுந்தூர்வபட்றட ஸ்ரீமுருகப்பா செட்டியார் ஆராய்ச்ெி றமயத்தின்
மூலம் கிராமப்புை பசுறம ேளர்ச்ெி திட்டத்தின் கீழ், ேிேொயிகளுக்கு
இலேெ மரக்கன்றுகள் ேழங்கப் பட்டது. அதன்படி அயன்வேலூர்,
வமல்தணியாலம்பட்டு,

உ.கீரனூர்

ஆகிய

பகுதிகளிலுள்ள

ேிேொயிகளுக்கு மரக்கன்றுகள் ேழங் கும் நிகழ்ச்ெி நடந்தது.

இந்நிகழ்ச்ெிக்கு
சகாண்டு

துறண

ேனக்காப்பாளர்(ஓய்வு)

ேிேொயிகளுக்கு,

மரகன்றுகறள

ராஜவெகர்

கலந்து

ேழங்கினார்.

திட்ட

ேிாிோக்க அலுேலர் ெக்கரபாணி, கள ஒருங்கிறணப்பாளர் கார்த்திக்,
கள

அலுேலர்

ெின்னதுறர,

ேிேொயிகள்

கவணஷ்,

காமாட்ெி,

வேலாயுதம், ோசு, ெரஸ்ேதி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து சகாண்டனர்.
மக்காச்வொளம் ேிறளச்ெல், ேிறல... ேிேொயிகள் மகிழ்ச்ெி
வபாடி : - மாேட்டத்தில் கடந்தாண்றட ேிட இந்தாண்டு மக்காச்வொளம்
ேிறளச்ெல், ேிறல அதிகாித்துள்ளது. இதனால் ேிேொயிகள் மகிழ்ச்ெி
அறடந்துள்ளனர். மாேட்டத்தில் வபாடி, மீனாட்ெிபுரம், அம்மாபட்டி,
பத்திரகாளிபுரம்,

சடாம்புச்வொி,

சபருமாள்

கவுண்டன்பட்டி,

அறணக்கறரப்பட்டி, ராெிங்காபுரம், பூதிப்புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில்
10,000 ஏக்கருக்கு வமல் மக்காச்வொளம் பயிாிட்டுள்ளனர். கடந்தாண்டு
டிெம்பர்- ஜனோியில் மக்காச்வொளம் வபாதுமான அளேிற்கு ேிறளச்ெல்
இருந்தும் ேிறல இல்லாமல் வபானது. ெமீபத்தில் சபய்த மறழ மற்றும்
வநாய்

தாக்குதல்

மற்ைபயிர்கறள

ஏற்படாததால்
காட்டிலும்

சபரும்பாலான
மக்காச்வொளம்

ேிேொயிகள்
அதிகளேில்

பயிாிட்டுள்ளனர். இதனால் கடந்த ஆண்றட காட்டிலும் இந்தாண்டு
ேிறளச்ெல் அதிகாித்துள்ளது. தற்வபாது மக்காச்வொளம் குேிண்டால்
ரூ.1,400 முதல் 1, 600 ேறர ேிறல வபாகிைது. கடந்த ஆண்றட
காட்டிலும் குேிண்டாலுக்கு ரூ. 400 முதல் 500 ேறர அதிகாித்துள்ளது.
ேிறளச்ெல்,

ேிறலயும்

அதிகாித்துள்ளதால்

அறடந்துள்ளனர்.அேர்கள்

ேிேொயிகள்

கூறுறகயில்,

மகிழ்ச்ெி

"மக்காச்வொளத்றத

சபாறுத்தேறர பாப்கான் தயாாிக்கவும், பதப்படுத்தப்பட்டு வேக றேத்து
ொப்பிட மக்கள் பயன்படுத்துேவதாடு, ெத்து மாவு தயாாிக்க பல்வேறு
நிறுேனங்கள் சமாத்தமாக சகாள்முதல் செய்து ேருகின்ைன. இதனால்
மக்காச்வொளம்

பயிாிடுேதில்

அதிக

ஆர்ேம்

காட்டப்படுகிைது.

கடந்தாண்டு இவத காலகட்டத்தில் மக்காச்வொளம் குேிண்டால் ரூ.1,100

முதல் 1, 200 என ேிறல இருந்தது. தற்வபாது ரூ.1, 400 முதல் ரூ. 1, 600
ேறர

ேிேொயிகளிடம்

ேியாபாாிகள்

சகாள்முதல்

செய்கின்ைனர்,''என்ைார்.
சநல்லில் குறலவநாய் தாக்குதல்
வதேதானப்பட்டி,
ேயல்களில்

:சஜயமங்கலம்,

குறலவநாய்

கேறலயில்

சபாம்மிநாயக்கன்பட்டியில்

தாக்கியுள்ளது.

உள்ளனர்.சபாியகுளம்

இதனால்

சநல்

ேிேொயிகள்

ஒன்ைியம்

சஜயமங்கலம்,

அ.ோடிப்பட்டி, வமல்மங்கலம், மருகால்பட்டி கிராமங்களில் ேிேொயம்
முக்கியத் சதாழில். நடப்பு பருேத்தில் வபாதிய அளவு மறழ சபய்தது.
மருகால்பட்டி ெிறுகுளம்,ெில்ோர்பட்டி ெிறுகுளம், சபாம்மிநாயக்கன்பட்டி
புதுக்குளம், சஜயமங்கலம் வேட்டுேன்குளம் கண்மாய்கள் நிறைந்தன.
நிலத்தடி

நீர்மட்டம்

உயர்ந்து

ேிேொய

கிணறுகளில்

நீர்

ஊற்றுக்கிறடத்தது. இதனால் 3 ஆண்டுகளுக்கு பிைகு இக்கிராமங்களில்
3,000 ஏக்கர் பரப்பளேில் முதல்வபாக சநல்ொகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன.
கடந்த நேம்பர் மற்றும் டிெம்பர் மாதம் முதல் ோரத்தில் சநல்நடவுப்பணி
துேங்கியது. தற்வபாது கதிர் சேளிவயைி ேருகிைது. ெில இடங்களில்
ெிறனப்பருேத்தில்

கதிர்கள்

உள்ளன.

சஜயமங்கலம்

உட்பட

பல

இடங்களில்கதிர் சேளிவயைி பால்பிடிக்கும் பருேத்தில் குறலவநாய்
தாக்கியுள்ளது. இதனால் சநல்மணிகள் ெண்டாக காணப்படுகிைது. பலன்
கிறடக்கும் நிறலயில் வநாய் தாக்குதல் ஏற்பட்டுள்ளதால் ேிேொயிகள்
கேறலயில்
பகுதியில்

உள்ளனர்.அேர்கள்
முதல்

நடந்துள்ளது.

வபாக
குறல

பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

சநல்

கூறுறகயில்,"சபாியகுளம்
ொகுபடிப்

பணிகள்

முழுவீச்ெில்

சநல்

ேயல்கள்

வநாய்தாக்குதலால்
ஒரு

ஏக்கருக்கு

தாலுகா

25,000

ரூபாய்

ேறர

செலோனதால் சபாருளாதார பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. வேளாண்றமத்
துறை அதிகாாிகள் பாதிக்கப்பட்ட ேயல்கறள பார்றேயிட்டு வநாய்
தடுப்பிற்கான ஆவலாெறன கூைேில்றல, என்ைனர்.

சேங்காயம் ேிறளச்ெல் அவமாகம்
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்,:ஆர்.எஸ்.மங்கலம்

அருவக

செங்குடி,

புல்லமறட,

பூலாங்குடி, வெத்திடல் ெீனங்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள ேிேொய
நிலங்களில் ெின்ன சேங்காயம் அதிகளவு ொகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இேற்றை மிளகாய் செடிகளுக்கு இறடவய ஊடுபயிராக ேிேொயிகள்
ொகுபடி

செய்துள்ளனர்.

தற்வபாது

இறே

அறுேறட

தருோயில்

உள்ளது. மகசூல் அதிகாிக்க ோய்ப்புள்ளதால் ேிேொயிகள் மகிழ்ச்ெி
அறடந்துள்ளனர்.
ஆண்டு முழுேதும் ொகுபடிக்குகம்புவநப்பியர் ஒட்டுப்புல்
ராமநாதபுரம்,:கால்நறட தீேனப்பயிரான கம்பு வநப்பியர் ஒட்டுப்புல்றல
ஆண்டு முழுேதும் பயிாிடலாம் என, ேிேொயத் துறை அதிகாாிகள்
சதாிேித்தனர்.அேர்கள் கூைியதாேது: கம்பு வநப்பியர் ஒட்டுப்புல்றல
அறனத்து ேறக மண்ணிலும் ொகுபடி செய்யலாம். ஆண்டு முழுேதும்
பயிாிடலாம். அேற்றை ொகுபடி செய்ய நிலத்றத 3 முறை நன்கு உழவு
செய்ய வேண்டும். எக்வடருக்கு 25 டன் சதாழு உரமிட வேண்டும். 60
செ.மீ.,

இறடசேளியில்

பார்கள்

அறமக்க

வேண்டும்.

எக்வடருக்கு 150 கிவலா தறழச்ெத்து, 50 கிவலா மணிச்ெத்து, 40
கிவலாொம்பல் ெத்து இட வேண்டும். நன்கு நீர் பாய்ச்ெிய பின் இருபரு
சகாண்ட தண்டுக்கரறண அல்லது வேர்க்கரறணறய 60க்கு 50 செ.மீ.,
இறடசேளியில் செங்குத்தாக நடவு செய்ய வேண்டும். நடவு செய்த 30
ேது நாளில் 50 ெதவீதம் தறழச்ெத்து உரங்கறள இட வேண்டும்.
ஒவ்சோரு அறுேறடக்கு பின்பும் 75 கிவலா தறழச்ெத்றத அடியுரமாக
இட வேண்டும். எக்வடருக்கு தறழ, மணிச்ெத்தின் அளேில் 75 ெதத்துடன்
அவொஸ்றபாில்லம், பாஸ்வபா பாக்டீாியாறே தலா 2 கிவலா, 4 கிவலா
அவொபாறை கலந்து இட வேண்டும். இதன்மூலம் உரச் செலவு

குறையும். பத்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை நீர் பாய்ச்ெ வேண்டும். 80
நாட்களில்

முதல்

அறுேறடயும்,

அடுத்தடுத்து

45

நாட்கள்

இறடசேளியில் அறுேறட செய்யலாம். எக்வடருக்கு 400 டன் ேறர
மகசூல் கிறடக்கும், என்ைனர்.
சொட்டு நீர்ப்பாெனம் அறமக்கேிேொயிகளுக்கு அரசு மானியம்

ெிேகங்றக,:ெிேகங்றக மாேட்டத்தில் சொட்டுநீர்ப்பாெனம் அறமக்க
ேிேொயிகளுக்கு அரசு மானியம் ேழங்கப்படுேதாக கசலக்டர் மலர்ேிழி
சதாிேித்துள்ளார். அேர் சேளியிட்டுள்ள அைிக்றக:பிரதமாின் ேிேொய
நீர்பாென திட்டத்தின் கீழ், ெிேகங்றக மாேட்டத்தில் வதாட்டக்கறல
பயிர்கள் ொகுபடி செய்யும் ஆதி திராேிடர் மற்றும் பழங்குடியின
ேிேொயிகளுக்கு

சொட்டு

நீர்

ேழங்கப்படுகிைது. பயிர்களின்

பாெனம்

அறமக்க

இறடசேளிக்கு

மானியம்

ஏற்ைோறு

ஒரு

ேிேொயிக்கு எக்வடருக்கு ரூ.85 ஆயிரத்து 400 வீதம் அதிகபட்ெமாக 5
எக்வடர் ேறர மானியம் ேழங்கப்படுகிைது.இதில் ெிறு மற்றும் குறு
ேிேொயிகளுக்கு 100 ெதவீதமும், மற்ை ேிேொயிகளுக்கு 75 ெதவீதமும்
மானியம் ஆகும். இதற்காக மாேட்டத்தில் இந்த ஆண்டு சொட்டு நீர்
பாெனமும்,

சதளிப்பு

நீர்

பாெனமும்

அறமக்க

ஆதி

திராேிட

ேிேொயிகளுக்கு ரூ.46.33 லட்ெமும், பழங்குடியின ேிேொயிகளுக்கு
ரூ.2.43 லட்ெமும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.சொட்டு நீர் பாெனம் அறமக்க
ேிரும்பும்

ேிேொயிகள்

நில

ஆேணங்கள்,

வரஷன்

கார்டு,

ஜாதிச்ொன்றுகளுடனும், ெிறு மற்றும் குறு ேிேொயிகள் தாெில்தார்
ொன்று,பாென ஆதாரச்ொன்று, மண் மாதிாி மற்றும் நீர்பாென ஆய்வு
முடிவுகறள தங்களது பகுதி ேட்டார வதாட்டக்கறல உதேி இயக்குனர்
அலுேலகத்றதயும்,

ெிேகங்றகயில்

அலுேலகத்றதயும்

அணுகி

கூைியுள்ளார்.

உள்ள

வதாட்ட

பயனறடயலாம்.

கறலத்துறை

இவ்ோறு

அதில்

ேிேொயிகள்குறைதீர் கூட்டம்

ெிேகங்றக, :ேிேொயிகள் குறைதீர் கூட்டம் ஜன.,29 அன்று காறல
11:30 மணிக்கு ெிேகங்றக கசலக்டர் அலுேலகத்தில் நறடசபறும்.
இதில்,

ேிேொயிகள்,

இத்துறை

ொர்ந்தேர்கள்

குறைகறள

சதாிேிக்கலாம், என கசலக்டர் மலர்ேிழி சதாிேித்தார்.

நூறு மல்லிறகப்பூ ரூ.100
காறரக்குடி, :காறரக்குடியில் வநற்று முகூர்த்த நாள் என்பதால், பூக்கள்
ேிறல பல மடங்கு ஏைியது.ஒரு கறடறய தேிர மற்ை கறடகளில் பூ
ேிற்பறன

இல்லாததால்,

வதேவகாட்றட,

ேிவெஷம்

மதுறரக்கு

நடத்தியேர்கள்

சென்று

பூ

ோங்கி

திருப்பத்தூர்,
ேந்தனர்.

காறரக்குடி பூ ேியாபாாிகள் தங்களுக்குள் உள்ள ஒப்பந்தப்படி,தமிழ்
மாதத்தின் ஒவ்சோரு முதல் செவ்ோயன்றும்,அனுமதிக்கப்பட்ட ஏதாேது
ஒரு கறடறய தேிர மற்ை கறடகளில் பூவோ, மாறலவயா ேிற்பதில்றல
என முடிவு செய்துள்ளனர். இதன்படி வநற்று முன்தினம் றத முதல்
செவ்ோய் என்பதால், காறரக்குடி சகாப்புறடயம்மன் வகாயில் பகுதியில்
உள்ள

ஒரு

கறடயில்

மட்டும்

பூ

ேிற்பறன

நடந்தது.

வநற்று முகூர்த்த நாள் என்பதால், ேிவெஷ வீட்டார் பூவுக்காக இேர்கறள
நாடிய வபாது, நூறு மல்லிறக பூ ரூ.100-க்கு ேிற்பறனயானது. திருமண
வீட்டு சபண்களுக்கு பூ ோங்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டதால் ஒரு
ெிலர்

ஆயிரக்கணக்கில்

சகாடுத்து

ோங்கிச்

சென்ைனர்.

ெிலர்

வதேவகாட்றட,திருப்பத்தூர், மதுறரக்கு சென்று ோங்கினர். காறரக்குடி
பூ ேியாபாாிகள் ெங்க தறலேர் முருகானந்தத்திடம் வகட்டவபாது, "ஒரு
கறட மட்டும் ேிற்பறன என்ை குத்தறக நறடமுறை 49 ஆண்டுகளாக
உள்ளது. குத்தறகக்காக ேசூலிக்கும் பணத்தில் ெங்க நிர்ோகிகள் எந்த

பங்கும் எடுப்பது கிறடயாது. சகாப்புறடயம்மன் வகாயில் திருேிழா
வநரங்களில்

பூ

அலங்காரம்,அன்னதானத்துக்கு

செலேிடுவோம்.

அனுமதிக்கப்பட்ட ேிறலறய ேிட அதிக ேிறலக்கு ேிற்கக்கூடாது என,
ஏற்கனவே

பூ

ேியாபாாிகளிடம்

ோடிக்றகயாளர்களிடமும்

கடிந்து

ேலியுறுத்தியுள்வளாம்.
வபெக்கூடாது

எனவும்

கூைியுள்வளாம்,என்ைார்.
காறரக்குடி
ெிண்டிவகட்

பாலசுப்பிரமணியன்
அறமத்து

கூறும்வபாது:

செயல்படுகின்ைனர்.

பூ

ேியாபாாிகள்

திடீசரன

இதுவபான்று

இக்கட்டான நிறல உருோேதால் சபாதுமக்கள் பாதிக்கப்படுகின்ைனர்.
எந்த ேியாபாரத்திலும் இந்நிறல கிறடயாது,என்ைார்.
ேிேொயிகளுக்கு சதாழில் பயிற்ெி

அருப்புக்வகாட்றட:அருப்புக்வகாட்றட

வகாேிலாங்குளம்

மண்டல

ஆராய்ச்ெி நிறலயத்தில், வதாட்டக்கறல மற்றும் மறல பயிர்கள் துறை
ொர்பில்,

ேிேொயிகளுக்கான

சதாழில்நுட்ப

பயிற்ெி

நடந்தது.

வதாட்டக்கறல துறண இயக்குனர் ராஜன் தறலறம ேகித்தார். உதேி
இயக்குனர்

வஹமா

ேரவேற்ைார்.

வபராெிாியர்கள்

ராவஜந்திரன்

,

ெரேணக்குமார் ,டாக்டர் குமார் , வதாட்டக்கறல உதேி இயக்குனர்
ராதாகிருஷ்ணன் வபெினர். அலுேலர் சுந்தர்ராஜன் நன்ைி கூைினார்.

இன்றைய வேளாண் செய்திகள்

பிரமிக்க றேக்கும் பூஞ்றெ ராஜ்ஜியம்!

பூஞ்றெகள் மட்டும் இல்றலசயன்ைால், இந்த பூமிவய இல்றல. என்ன,
நம்ப

முடியேில்றலயா?

அெத்தலான

அதுதான்
தகேல்கள்

உண்றம.

பூஞ்றெகள்

பற்ைிய

இவதா...

இயற்றக அன்றன திறரமறைேில் நடத்தும் ஏகப்பட்ட அற்புதங்களில்
பூஞ்றெகளும் ஒன்று. அது ஒரு திறரமறைவு ராஜ்ஜியம். நாம் பார்க்கும்
காளான்கள், பூஞ்றெகளின் பழம் வபான்ை பாகமாகும். பூஞ்றெகள், பூமி
முழுேதும் ேியாபித்திருக்கின்ைன. பூமியின் எல்லாப் பகுதி சூழலிலும்
ஜீேிக்கும் அொத்திய ெக்தி சபற்ைறே இறே. குளிர், பனி, சேயில் என
எதுவும்

இதற்கு

சபாருட்டில்றல!

தாேரங்கள்,

மிருகங்கள்

என்று

அறனத்து உயிாினங்களின் மீதும் ேளரும் இயல்புறடயது பூஞ்றெ.பல
ஆண்டுகளாக பூஞ்றெகள், தாேர ராஜ்ஜியத்தில் றேக்கப்பட்டிருந்தன.

பின்னர்தான், பூஞ்றெகள் தாேரத்றதேிட மிருகங்களுடன் அதிகளவு
ஒத்திருந்தது

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

ராஜ்ஜியமாக பிாிக்கப்பட்டுள்ளன.

எனவே,

பூஞ்றெகள்

தனி

பூஞ்றெகறளப் பற்ைிய அைிேியல்

பிாிவுக்கு ‘பூஞ்றெயியல்’ (mycology) என்று சபயர். பூஞ்றெகளிடம்
‘க்வளாவராஃபில்’

எனப்படும்

பச்றெயம்

கிறடயாது.

எனவே,

தாேரங்கறளப் வபால் உணறேத் தாவன தயாாித்துக்சகாள்ள இேற்ைால்
முடியாது.

தாேரங்களின்

உருோனது.

ஆனால்,

உயிரணுக்களின்
பூஞ்றெகளின்

சுேர்

செல்லுவலாைால்

உயிரணு

சுேர்

‘றகட்டின்’

எனப்படும் மூலப்சபாருளால் உருோனது. இந்த றகட்டின் மிருகங்களின்
சகாம்பு, முடி, வமல் ஓடு வபான்ைேற்ைில் காணப்படும். பூஞ்றெகளின்
உயிரணுக்களும்
ஒத்துப்

மரபணுக்களும்

வபாகின்ைன.

‘றமெீலியம்’

தாேரங்கறளேிட

பூஞ்றெகளின்

உயிருள்ள

மிருகங்களுடன்
உடலின்

சபயர்

(mycelium) எனப்படும். ‘பூெண ேறல’ ஆகும் இந்த

ேறலயானது

மரம்,

உணவுப்

சபாருள்

என்று

எதற்குள்

வேண்டுமானாலும் புறதந்திருக்கும். ஒரு றமெீலியம் ஒரு எலும்பின்
அளேில் இருந்து பல ஏக்கர் பரப்பளவு ேறர இருக்குமாம். றமெீலியம்
என்பது ‘றஹஃவப’ (hyphae) இறழகள். ஒவர நாளில் இறே ஒரு கி.மீ.
அளவு கூடேளருமாம். பூமியில் 15 லட்ெம் முதல் 50 லட்ெம் ேறர பூஞ்றெ
ேறககள் ோழ்கின்ைன. கண்ணுக்குத் சதாியாத நுண்ணிய அளேிலிருந்து
பல றமல் அளவு ேறர பூஞ்றெகள் காணப்படுகின்ைன. பூஞ்றெகள்,
கண்ணுக்குப் புலப்படாமல் ஒரு நூற்ைாண்டு ேறரகூட செயலற்று
இருந்துேிட்டு,
காளான்களாக

பின்

ேளரும்

திைனுறடயறே.

ேிருத்தியறடயும்வபாதுதான்

அது

பூெணம்
நம்

(அ)

கண்ணுக்குப்

புலப்படும். பூஞ்றெகள் உணவுக்காக மற்ைேற்றைச் ொர்ந்வத இருக்கும்.
ெில பூஞ்றெகள், மண்ணிலிருந்து உணறே எடுத்துக்சகாள்ளும். ெிலேறக
பூஞ்றெகள்

பிை

உயிாினங்கறளவயா,

உயிரற்ை

சபாருறளவயா

உணவுக்காக ொர்ந்திருக்கும். ஒட்டுண்ணிகளும் ெிறத மாற்ைம் செய்யும்
உயிாினங்களும்

ஒன்ைிய

ோழிகளும்

பூஞ்றெ

ராஜ்ஜியத்தில்

இடம்ேகிக்கின்ைன.
பூஞ்றெ இனம் மட்டும் இல்றலசயன்ைால் பூமியில் பல அடி உயரத்திற்கு
கழிவுகள் நிரம்பியிருக்கும். குப்றபகள், ோடிய தாேர பாகங்கள், இைந்த
மிருகங்கள் வபான்ைறே பூஞ்றெகளின் தாக்கத்தால் மறுசுழற்ெி சபற்று
ேளமான மண்ணாக மாைிேிடும். நீர் நிறலகளில் ோழும் பூஞ்றெகள்,
அங்கு வெரும் குப்றபகள், கழிவு, எண்சணய் வபான்ைேற்றை சநாதித்து,
நீர்நிறலறய மற்ை உயிாினங்கள் ோழத் தகுதியுறடயதாய் மாற்றும்.
இந்த

ேறகயில்

அறனத்து

உயிாினங்களும்

பூஞ்றெகளுக்கு

கடன்பட்டிருக்கின்ைன. எனவே, பூஞ்றெகறள ‘பூமியின் சுற்றுச்சூழலின்
முதுசகலும்பு’ என்று கூைலாம். ‘Spores’ எனப்படும் ேித்துகள் மூலம்
பூஞ்றெகள் இனப்சபருக்கம் செய்யும். காளான், பூெணம் (mold), ஈஸ்ட்
ஆகியறே

பூஞ்றெகளின்

ெில

ேறககள்.

உலகின்

மிகப்சபாிய

உயிாினமான ‘வதன் பூஞ்றெ’ (Honey fungus), அசமாிக்காேின் ஓாிகான்
பகுதியில் காணப்படுகிைது. 2200 ஏக்கர் பரப்பளேில் படர்ந்துள்ள இந்த
காளான்

காலனி,

2400

ஆண்டுகள்

பழறமயானதாகும்.

இந்தக்

காலனிறய ஒற்றை உயிாினமாகக் கணக்கிட்டால் இதுவே உலகின்
மிகப்சபாிய உயிாினமாகும். இதன் சமாத்த எறட 605 டன்களாகும்.
உலகின் மிகப்சபாிய காளான், றஹனன் தீேில் கண்டைியப்பட்டது.

இதன் எறட 500 கிவலா. காளான்கள் மனிதர்களுக்கு ஆவராக்கியமான
சுறேயான உணோகும். பிசரட், வகக் ஆகிய உணவுத் தயாாிப்பில் ஈஸ்ட்
பயன்படுகிைது. மதுபானங்கள், அமிலங்கள், ொஸ் ேறககள், ெீஸ் ஆகிய
தயாாிப்புகளிலும்

பூஞ்றெகள்

உபவயாகப்படுத்தப்படுகின்ைன.

ெில

பூஞ்றெகள், சபனிெிலின் வபான்ை உயிர்காக்கும் மருந்துத் தயாாிப்பில்
உதவுகின்ைன.
உணறேப்

பூஞ்றெகளில்

தீறமயும்

பாழாக்குகின்ைன.

உண்டு.

மனிதர்களிலும்

தீய

பூஞ்றெகள்

தாேரங்களிலும்

வநாய்கறள

உண்டாக்குகின்ைன.

ெில

காளான்கள்

மனிதறனவய

சகால்லக்கூடிய ேிஷம் சகாண்டறே.
பாெனத்திற்காக வீடூர் அறண திைப்பு
மயிலம், : ேிழுப்புரம் மாேட்டம், மயிலம் அருவக உள்ள வீடூர் அறண
சதாண்டியாறு

மற்றும்

ேராக

நதி

ஆகியேற்ைின்

குறுக்வக

கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அறணக்கு 501 அடி ெதுர றமல் தூரத்தில்
இருந்து தண்ணீர் ேருகிைது. ஆயிரத்து 911 ஏக்கர் பரப்பளேில் தண்ணீர்
வதக்கி றேக்கப்படுகிைது. அறணயின் சமாத்த நீளம் 15 ஆயிரத்து 800
அடி. அஸ்திோரத்தில் இருந்து அறணயின் உயரம் 62 அடியாகும்.
நீர்த்வதக்க சகாள்ளளவு 605 மில்லியன் கனஅடியாகும். அறணயின் முழு
நீர்மட்டம் 32 அடியாகும். பிரதான கால்ோயின் நீளம் 17.64 கிவலா
மீட்டராகும்.
பருேமறழ சபய்த பின் வீடூர் அறணயில் ஆண்டுவதாறும் அக்வடாபர்
மாதம் 1ம் வததியிலிருந்து பிப்ரோி 12ம் வததி ேறர பாெனத்திற்காக
தண்ணீர் திைந்து ேிடப்படும். வீடூர் அறணயில் இருந்து பாெனத்திற்காக
சேளிவயற்ைப்படும்
கிறளக்

கால்ோய்,

கிறளக்கால்ோய்,

நீரால்

தமிழக ேிேொய

சபாம்பூர்

பகுதிகளான

கிறளக்கால்ோய்,

வகாறரக்வகணி

ெிறுறே

சபான்னம்பூண்டி

கிறளக்கால்ோய்,

கடகம்பட்டு

கிறளக்கால்ோய் ஆகியேற்ைின் மூலம் ெிறுறே, வீடூர், சபாம்பூர்,
சபான்னம்பூண்டி,

வகாரக்வகணி,

ஐவேலி,

சநமிலி,

சதாள்ளாமூர்,

கடகம்பட்டு, சகாண்டலங்குப்பம் பகுதிகளுக்கு 2 ஆயிரத்து 200 ஏக்கர்
ேிேொய

நிலங்களும்,

காட்வடாிக்குப்பம்,
ாிங்காசரட்டிப்பாறளயம்

புதுச்வொி

மாநிலத்திற்கு

சுத்துக்வகணி,
பகுதிகளுக்கு

புதுக்குப்பம்,

வதத்தாம்பாக்கம்,
ஆயிரம்

ஏக்கர்

ேிேொய

நிலங்களும் பயன் சபறுகின்ைன. இந்த அறணயில் இருந்து தான்
தண்ணீர்

புதுச்வொி

ஊசுட்வடாிக்கு

செல்கிைது.

வீடூர் அறணயில் வநற்று (20ம் வததி) முதல் ேரும் ஜூன் மாதம் 2ம் வததி
ேறர 135 நாட்களுக்கு தறலப்பு மதகு பிரதான கால்ோய் மூலம்
அதிகபட்ெம் ேினாடிக்கு 53 கன அடி முதல் குறைந்தபட்ெம் 9 கனஅடி
ேறர

பாெனத்திற்குதண்ணீர் திைக்கப்படுகிைது. தமிழக முதல்ோின்

உத்தரேின் வபாில் வீடூர் அறணறய பாெனத்திற்காக வநற்று காறல 10
மணியளேில் ேிழுப்புரம் மாேட்ட கசலக்டர் லட்சுமி திைந்து றேத்தார்.
பின்னர்

சேளிவயறும்

நீறர

மலர்

தூேி

ேரவேற்ைார்.

இந்நிகழ்ச்ெியில் மயிலம் ஒன்ைிய செயலாளர் வெகரன், வீடூர் அறண
செயற்சபாைியாளர் கபிலன், மயிலம் ேட்டார ேளர்ச்ெி அலுேலர்கள்
பன்னீர் செல்ேம், புருவஷாத்தமன், வீடூர் ஊராட்ெி மன்ை தறலேர் ரேி,
ேிழுப்புரம் துறண வேளாண்றம இயக்குனர் ரேி, வேளாண்றம உதேி
இயக்குனர்கள் ோனூர் துறரொமி, மயிலம் ராஜவெகர் உட்பட பலர்
கலந்து சகாண்டனர்.
இைறே நிலக்கடறலயில் கூடுதல் மகசூலுக்கு ஊட்டச்ெத்து கறரெல்
சதளிக்க வேண்டும் வேளாண் அதிகாாிகள் அைிவுறுத்தல்
அன்னோெல், :

புதுறக மாேட்டத்தில் ொகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள

இைறே நிலக்கடறலயில் கூடுதல் மகசூல் சபை ஊட்டச்ெத்துக் கறரெல்
இருமுறை

சதளிக்க

வேண்டுசமன

அைிவுறுத்தியுள்ளனர்.

புதுறக

வேளாண்

வேளாண்

அதிகாாிகள்

இறண

இயக்குநர்

ெந்திரவெகரன், குடுமியான்மறல உழேர் பயிற்ெி நிறலய வேளாண்
துறண இயக்குநர் ொந்தி மற்றும் வேளாண் அலுேலர் செல்ேி ஆகிவயார்
கூட்டாக

சேளியிட்டுள்ள

செய்திக்குைிப்பு:

புதுறக மாேட்டத்தில் தற்வபாது இைறே நிலக்கடறல ொகுபடி
செய்யப்பட்டுப் பூக்கும் தருணத்தில் உள்ளது. பூக்கும் ெமயத்தின்வபாது
பூக்கள்

உதிர்ேறதத்

ஊட்டச்ெத்துக்

கறரெல்

தடுக்கவும்

பூக்கள்

இறலேழியாகத்

மிகுதியாகப்
சதளிப்பது

பூக்கவும்

ெிைந்ததாகும்.

ஊட்டச்ெத்து கறரெல் தயார் செய்தல்: ஏக்கர் ஒன்றுக்குத் வதறேயான
ஒரு கிவலா டிஏபி 400 கிராம் அம்வமானியம் ெல்வபட், 200 கிராம்
வபாராக்ஸ் ஆகிய 3 உரங்கறளயும், சதளிப்பதற்கு முதல் நாள் இரவே
ஏைத்தாழ 15 லிட்டர் நீாில் ஊைறேத்தல் வேண்டும். இக்கறரெறல
அவ்ேப்வபாது

நன்கு

கலக்கிேிடுதல்

இக்கறரெறல

ேடிகட்டி

வேண்டும்.

கிறடக்கும்

சதளிந்த

மறுநாள்

காறல

கறரெறல

மட்டும்

(ஏைத்தாழ 13 லி.) எடுத்து அதனுடன் வதறேயான அளவு நீர் வெர்த்து 200
லிட்டர்

கறரெலாகத்

தயார்

செய்தல்

வேண்டும்.

இக்கறரெறலக்

றகத்சதளிப்பான் மூலம் ேிறதத்த 25ம் நாள் ஒரு முறையும் பின்பு 10
நாட்கள் கழித்து 35ம் நாள் ஒரு முறையும் என இருமுறை இறலகள் நன்கு
நறனயுமாறு சதளித்தல் வேண்டும். இக்கறரெலுடன் பிளாவனாபிக்ஸ்
எனும் பயிர் ேளர்ச்ெி ஊக்கிறய ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 140 மி.லி. எனும்
அளேில் கலந்தும் சதளிக்கலாம். ஊட்டச்ெத்து கறரெலின் பயன்கள்:
ஊட்டச்ெத்து

கறரெறல

நிலக்கடறலக்குத்

சதளிப்பதால்

பூக்கள்

உதிர்ேது தடுக்கப்படுகிைது. பூக்கள் மிகுதியாகப் பூப்பதற்கு உதவுகிைது.
நன்கு திரட்ெியான சபாக்கற்ை காய்கள் நிறைய பிடித்து நல்ல மகசூல்
கிறடக்கிைது. பயிர் நன்கு ேளர்ச்ெி சபற்று பூச்ெி, வநாய்கறள எதிர்க்கும்
தன்றமறயப்

சபறுகிைது.

பாிந்துறரக்கப்பட்ட
பயன்படுத்துதல்
பயன்படுத்தும்வபாது

உழேர்கள்

அளவு

உரங்கறள

வேண்டும்.
செடிகள்

கேனிக்க

வதறேக்கு
பாதிக்க

வேண்டியறே:

மட்டும்

கறரெலுக்கு

வமல்

உரங்கறள

ோய்ப்புண்டு.

ஊட்டச்ெத்து

கறரெறலத் சதளிக்கும்வபாது நிலத்தில் ஈரம் இருப்பது கட்டாயம்.
எனவே,

இைறே

நிலக்கடறலச்

ொகுபடி

செய்யும்

உழேர்கள்

ஊட்டச்ெத்துக் கறரெறலத் சதளித்துக் கூடுதல் மகசூல் சபைலாம்.
இவ்ோறு அேர்கள் அதில் சதாிேித்துள்ளனர்.

உளுந்து பயிாில் டிஏபி கறரெல் சதளித்தால் 25 ெதவீதம் கூடுதல் மகசூல்
வெதுபாோெத்திரம்,

:

வெதுபாோெத்திரம்

ேட்டாரத்தில்

ொகுபடி

செய்துள்ள உளுந்து பயிாில் 25 ெதவீதம் கூடுதல் மகசூல் சபை டிஏபி
கறரெல் சதளிப்பது அேெியம் என்று ேிேொயிகளுக்கு வயாெறன
சதாிேிக்கப்பட்டுள்ளது. வெதுபாோெத்திரம் ேட்டார வேளண்றம உதேி
இயக்குனர் சபாியொமி சேளியிட்டுள்ள அைிக்றக: வெதுபாோெத்திரம்
ேட்டாரத்தில் ொகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள உளுந்து பயிாில் 25 ெதவீதம்
ேறர கூடுதல் மகசூல் சபை 2 ெதவீத டிஏபி கறரெல் சதளிப்பது மிகவும்
அேெியமாகும். ஒரு ஏக்கருக்கு வதறேயான 4 கிவலா டிஏபி உரத்றத
நன்கு தூள் செய்து 10 லிட்டர் தண்ணீாில் முதல்நாவள ஊைறேத்து நன்கு
கலக்கிேிட வேண்டும். மறுநாள் சதளிந்த கறரெறல மட்டும் ேடிகட்டி
எடுத்து சகாண்டு அத்துடன் 190 லிட்டர் தண்ணீர் வெர்த்து மாறல
வேறளயில் றகத்சதளிப்பானால் சதளிக்க வேண்டும். 35ேது நாள்
பூக்கும்

தருணத்தில்

ஒரு

முறையும், 45ேது

நாள்

காய்

பிடிக்கும்

தருணத்தில் ஒரு முறையும் கறரெல் தயாாித்து 2 முறை சதளிக்க
வேண்டும்.

இவ்ோறு

செய்ேதால்

மண்ணிலிருந்து

வநரடியாக

மணிச்ெத்றத எடுத்து சகாள்ள முடியாத பயிர்கள் டிஏபி கறரெல் மூலமாக
இறல ேழியாக மணிச்ெத்து அளிக்கும்வபாது பயிர்கள் உடனடியாக
மணிச்ெத்றத சபறுேதுடன் உருோகும் பூக்கறள எல்லாம் பிஞ்சுகளாக
மாைி காய்களாக உருோகி அதில் உள்ள ேிறதகள் நல்ல திரட்ெியான
எறடயுடன்

கூடிய

தரமான

மணிகளாக

கிறடக்கிைது.

இதனால்

ேழக்கத்துக்கு மாைாக ஒரு ஏக்காில் 25 முதல் 30 ெதவீதம் ேறர கூடுதல்
மகசூல் கிறடக்கிைது. எனவே உளுந்து ொகுபடி செய்துள்ள ேிேொயிகள்
டிஏபி கறரெல் சதளித்து பயன்சபைலாம். வமலும் ேிேரங்கள் அைிய
வேளாண்றம உதேி இயக்குநர் மற்றும் வேளாண்றம அலுேலர்கறள
சதாடர்பு சகாள்ளலாம்.

23ம் வததி முதல் 26ம் வததி ேறர நடக்கிைது தாேரேியல் பூங்காேில்
மலர் கண்காட்ெி

புதுச்வொி, : புதுறே அரெின் வேளாண் துறை ொர்பில் ஆண்டுவதாறும்
காய்கனி,

மலர்

கண்காட்ெி

நடத்தப்பட்டு

ேருகிைது.

அதன்படி,

தாேரேியல் பூங்காேில் காய்கனி, மலர் கண்காட்ெி நாறள மறுதினம்
(23ம் வததி) சதாடங்குகிைது. இதற்கான துேக்க ேிழா அன்று மாறல 5
மணியளேில் நடக்கிைது. கேர்னர் ஏ.வக.ெிங் துேக்கி றேக்கிைார்.
முதல்ேர் ரங்கொமி மற்றும் அறமச்ெர்கள், எம்எல்ஏக்கள், அதிகாாிகள்
கலந்துசகாள்கின்ைனர்.
மலர் கண்காட்ெிக்கான ஏற்பாடுகறள வேளாண் துறை வதாட்டக்கறல
துறை அதிகாாிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் தீேிரமாக ஈடுபட்டு ேருகின்ைனர்.
கண்காட்ெியில் 57 ேணிக அரங்குகள் மட்டுமின்ைி மீன்ேளத்துறை, பால்
உற்பத்தி,

வதெிய

வதாட்டக்கறல

ோாியம்,

தமிழ்நாடு

வேளாண்

பல்கறலக்கழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை ொர்பில் 30க்கும் வமற்பட்ட
அரங்குகள்அறமக்கப்படுகிைது.

அரங்குகளில் பலேறகயான கண்கேர் மலர், காய்கனிகள் மற்றும்
பலேித வேளாண் உற்பத்தி சபாருட்கள் காட்ெிக்கும், ேிற்பறனக்கும்
றேக்கப்படுகிைது.

வமலும்,

வேளாண்

உபகரணங்களும்

இடம்சபறுகின்ைன. வதனீ ேளர்ப்பு, காளாண் ேளர்ப்பு சதாழில்நுட்பம்
குைித்து

செயல்ேிளக்கம்

தாய்லாந்து

நாட்டில்

அளிக்கும்

இருந்து

அரங்குகளும்

தருேிக்கப்பட்ட

இடம்சபறுகிைது.

ஆர்க்கிட்

மலர்கள்,

ஆந்தூாியன் பூக்கள் மற்றும் சபங்களூரு, பூனா உள்ளிட்ட நாட்டின்

பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து 10 ஆயிரத்துக்கும் வமற்பட்ட மலர் செடிகள்
தருேிக்கப்பட்டுறேக்கப்படுகிைது.

4 நாட்கள் நறடசபறும் கண்காட்ெியின் நிறைவு ேிழா ேரும் 26ம் வததி
நடக்கிைது.

தாவன

நிறலயில்,

ெீரறமப்பு

புயலால்
மற்றும்

தாேரேியல்
புதுப்பிக்கும்

பூங்கா

ெிதிலமறடந்த

பணிகள்

நடந்ததால்

கடந்தாண்டு மார்ச் மாதம் ஏஎப்டி திடலில் செயற்றக ஏெி கூடாரம்
வபாட்டு மலர் கண்காட்ெி நடத்தப்பட்டது. இதற்கு மக்கள் மத்தியில்
எதிர்ப்பு கிளம்பியது. அடுத்தாண்டு முதல் தாேரேியல் பூங்காேில் மலர்
கண்காட்ெி நடத்தப்படும் என முதல்ேர் ரங்கொமி உறுதி அளித்திருந்தார்.
அதன்படி, இயற்றக எழில் சூழ்ந்த தாேரேியல் பூங்காேில் இந்தாண்டு
மலர்

கண்காட்ெி

நடத்தப்படுேது

குைிப்பிடத்தக்கது.

இன்றைய வேளாண் செய்திகள்

சபரம்பலூர் ஒழுங்குமுறை ேிற்பறன கூடத்தில் பருத்தி ஏலம் இன்று
நடக்கிைது

சபரம்பலூர்

ேடக்குமாதேி

ொறலயில்

றபபாஸ்ொறல

அருவக

ஒழுங்குமுறை ேிற்பறனக்கூடம் உள்ளது. இந்த ேிற்பறன கூடத்தில்
பருத்தி ஏலம் இன்று (ேியாழக்கிழறம) நடக்கிைது. இந்த ஏலத்தில்
உள்ளூர் மற்றும் சேளி மாேட்ட ேியாபாாிகளும் கலந்து சகாள்ள
ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. இம்மாேட்டத்தில் பருத்தி பயிாிட்டுள்ள
ேிேொயிகள் தங்களது ேயலில் பருத்தி எடுக்கும் வபாவத நன்கு சேடித்து
மலர்ந்த தூெி ெருகு இல்லாத தூய்றமயான சேண்றமயான பருத்திறய

தனிக்கூறடயிலும், நிைம் மாைிய பருத்தியிறன வேசைாரு கூறடயிலும்
தனித்தனியாக வெகாிக்கவேண்டும். வெகாித்த பருத்தியிறன ஈரப்பதம் 8
ெதவீதத்திற்கு குறைோக இருக்கும் ேறகயில் நிழலில் நன்கு உலர்த்தி
ஒழுங்குமுறை ேிற்¢பறனக்கூடத்திற்கு சகாண்டுேந்து ேிற்பறன செய்து
பயன்

சபறுமாறு

வகட்டுக்சகாள்ளப்படுகிைார்கள்

என

சபரம்பலூர்

மாேட்ட கசலக்டர் தவரஸ் அஹமது சேளியிட்டுள்ள செய்திக்குைிப்பில்
சதாிேித்துள்ளார்.
21 ெதவீத ஈரப்பதம் உள்ள சநல்றல சகாள்முதல் செய்ய நடேடிக்றக
ேிேொயிகள் ெங்கம் வகாாிக்றக

பனிப்சபாழிவு அதிகமாக இருப்பதால் 21 ெதவீத ஈரப்பதம் உள்ள
சநல்றல சகாள்முதல் செய்ய நடேடிக்றக எடுக்க வேண்டும் என
ேிேொயிகள் ெங்கம் வகாாிக்றக ேிடுத்து உள்ளது.

இதுகுைித்து

தமிழ்நாடு

ேிேொயிகள்

செயலாளர்

மாெிலாமணி

ெங்க

நிருபர்களுக்கு

திருோரூர்
அளித்த

மாேட்ட
வபட்டியில்

கூைியதாேது:–
கனமறழ
கடந்த ஆண்டு (2014) நேம்பர், டிெம்பர் ஆகிய மாதங்களில் கன மறழ
சபய்தது. இதன் காரணமாக ெம்பா சநற் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டது. சூல்
கட்டும் நிறலயிலும், பூக்கும் நிறலயிலும், கதிர் சேளி ேந்த நிறலயிலும்
இருந்த இளம் பயிர்கள் மறழயால் முழுறமயாக அழிந்து ேிட்டன.
எஞ்ெிய பயிர்களில் இருந்து மிக மிக குறைோன அளவே மகசூல்
கிறடத்து ேருகிைது. இந்த நிறலயில் திருோரூர் மாேட்டத்தில் 32 ெதவீத
பயிர்கள் தான் பாதிப்பு என கூைி மிக குறைந்த அளவே அரசு நிோரணம்
ஒதுக்கி உள்ளது. இது ேிேொயிகறள வேதறன அறடய செய்து
உள்ளது. மறழயால் பயிருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்றப அரசு ொியாக
மதிப்பிடேில்றல.
ஈரப்பத அளவு
சநல்லிற்கு உாிய ேிறலறய மத்திய அரசு அைிேிக்கேில்றல. இதுபற்ைி
தமிழக

அரசும்

சகாள்முதல்

கேறலப்படேில்றல.

செய்ேதற்கும்

உாிய

அறுேறடயாகும்

ஏற்பாடு

அரசு

சநல்றல

செய்யேில்றல.

எந்திரங்கறள மூலமாக மட்டுவம 80 ெதவீத அறுேறட நடக்கிைது.
தற்வபாது பனிப்சபாழிவு அதிகமாக இருப்பதால் சநல்லில் ஈரப்பதம் 21
ெதவீதத்திற்கு வமல் உள்ளது.
ஆனால் 17 ெதவீத ஈரப்பதத்திற்கு வமல் இருக்கும் சநல்றல சகாள்முதல்
செய்ய மறுப்பது வேதறன தருகிைது. 21 ெதவீதம் ேறர ஈரப்பதம்
இருக்கும் சநல்றல சகாள்முதல் செய்ய அரசு நடேடிக்றக எடுக்க
வேண்டும்.

மறழயினால்

ஏற்பட்ட

பாதிப்புகறள

முழுறமயாக

கணக்கிட்டு, ஒரு ஏக்கர் பயிருக்கு ரூ.25 ஆயிரம் நிோரணம் ேழங்க
நடேடிக்றக எடுக்க வேண்டும். இவ்ோறு அேர் கூைினார்.

வபட்டியின்வபாது
இருந்தார்.

ெங்க

மாேட்ட

தறலேர்

சரங்கராஜன்

உடன்

