ஈர ோடு
பண்ணைக் கண்டுபிடிப்பு - 1
திறம்பட பண்ணை வளங்கணள பயன்படுத்தி கரும்பு மகசூணை அதிகோித்தல்
நோன் திரு.G.R.சக்திரவல், எளிய இயந்தி மோக்கல் மூைம் கரும்பிற்கு மோட்டுசோைம்
மற்றும் சிறுநீண

நிர்வகித்து அளிக்கும் சோதனம் ஒன்ணற கண்டுபிடித்ரதன். கரும்பு

சோகுபடியில் ததோழிைோளர் பற்றோக்குணற தபரும் பி ச்சணனயோக உள்ளது. ரமலும்
கோல்நணட வளங்கள் வீைோகின்றன அல்ைது தகோட்டப்படுகின்றன. எனரவ உள்ளீடு
தசைவு மற்றும் ததோழிைோளர் ஆகியவற்ணற திறம்பட குணறக்க கோல்நணட சோைம் மற்றும்
மோட்டு

சிறுநீண

பயன்படுத்தும்

எண்ைம்

உண்டோனது.

இதுரவ

ததோழிைோளர்

பி ச்சணனணய தகர்க்கும் ஒரு மோற்றோக அணமய மூை கோ ைமோனது.
நோன் கோல்நணடகளின் கழிவுகணள வடிகட்டி அணத கரும்பின் கோிம விவசோய
முணறரயோடு ரசர்த்து அளிக்கும் எளிய மற்றும் திறம்பட (தசயல்முணறணய) நுட்பத்ணத
உருவோக்கிரனன்.

என்னோல்

உருவோக்கப்பட்ட

நோன்கு அணற

(தபட்டி)

அணமப்பு

படிப்படியோக வடிகட்டும் நுட்பம் தகோண்டது. ஒரு தசழுணமயோன வடிகட்டப்பட்ட நடுத்த
தி வம் அதன் இறுதியில் ரசகோிக்கப்பட்டு அணவ தசோட்டுநீர் போசன முணற மூைம்
வயலுக்கு அனுப்பப்படும்.
ததோடர்ச்சியோன இ சோயன உ ங்களின் பயன்போட்டோல் மண்ைின் த ம் குணறந்து
வருவணத தடுக்க ஏரதனும் ஒன்ணற கண்டுபிடிக்க ஊக்குவித்தது கோிம சோகுபடியில் நோன்
ணவத்த நம்பிக்ணக தோன் என்பணத இங்ரக கூறிக்தகோள்கிரறன். உ மோனது ஒன்றின்
சுகோதோ த்ணத கைிசமோக போதிப்பது மட்டுமில்ைோமல் அதன் விணளச்சல் அளணவயும்
குணறக்கிறது. உ ங்களின் பயன்போட்ணட தவிர்க்கவும் அதற்கு பதிைோக ஏற்கனரவ உள்ள
கோல்நணட

வளங்கணள

ரநோக்கத்திற்கோகரவ
ததோழிைோளர்

நோன்

பயன்போடு

பயன்படுத்தி
இந்த

மண்ைின்

கண்டுபிடிப்பிற்கோக

இக்கண்டுபிடிப்பு

ஊட்டசத்ணத
பைியோற்றிரனன்.

தசயல்முணறக்கு

கோக்கும்
குணறந்த

விணனயூக்கியோகச்

தசயல்பட்டது.
கரும்பின் விணளச்சல் அதிகோிப்பு இக்கண்டுபிடிப்பின் தவற்றிக்கு சோன்றளிக்கிறது.
முதல் அறுவணடயின் ரபோது கிணடத்த 60 டன் தவளியீடு அளவு இ ண்டோவது
அறுவணடயில் 63 டன்களோக அதிகோித்ததுு். மூன்றோவது அறுவணடக்கோக உள்ள இப்பயிர்
இன்னும் அதிக மகசூணை தரும் என் எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. ரமலும் இந்த நுட்பத்தின்
தசயைோக்கத்திற்கு பின் எனது நிைத்தின் கோ

அமிைத்தன்ணம 8.0 லிருந்து 7.3 ஆக

குணறந்துள்ளது. இது மண்ைின் த த்ணத ரமம்படுத்தும் என்றும் ரமலும் முந்ணதய
அறுவணடணய கோட்டிலும் அதிக மகசூணை இந்த நிைம் தரும் என்பணதயும் ததளிவோக
சுட்டிக் கோட்டுகிறது.
இந்த ததோழில்நுட்பத்ணத பின்பற்றுவதன் மூைம் மறு சுழற்சி மோட்டுசோைம் மற்றும்
சிறுநீர் கண சணை உ ங்கள் மூைம் அளிப்பதன் வோயிைோக ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.27,000/என்னோல் ரசமிக்க முடிகிறது. நிைத்தில் ணகமுணற தசயல்போட்டிற்கு பதிைோக தசோட்டுநீர்
போசன முணறயில் அளிப்பது இக்கண்டுபிடிப்பின் கூடுதல் பயன்போடோக அணமந்துள்ளது.
இத்ததோழில்நுட்பத்ணத தசயல்படுத்தியதன்
மண்புழுக்களின்

எண்ைிக்ணகயும்

மூைம்

நிைத்தில் நீர் தங்கும்

அதிகோித்துள்ளது.

அடுத்தடுத்த

திறனும்,

ஆண்டுகளில்

இப்பயிோின் சோகுபடி தசைவு குணறவதன் மூைம் இந்தபயிர் நீண்டகோைம் மறுதோம்பு
நிணையில் இருக்கும்.
நோன்

தருமபுோி,

மதுண

மற்றும்

திண்டுக்கல்

மோவட்டங்கணளச்

ரசர்ந்த

விவசோயிகளோல் ஈர்க்கப்பட்டு, தற்ரபோது அவர்கள் இந்நுட்பத்திணன குறித்து அறியவும்
கோிம விவசோயத்திற்கு வழிகோட்டவும் என்ணன அணுகுகின்றனர். ஒரு விவசோயி என்ற
முணறயில் இதுரவ ஒரு உண்ணமயோன போிசு ஆகும். இன்னும் நிணறய விவசோயிகணள
கோிம விவசோய முணறக்கு தகோண்டு தசல்வரத என் உயோிய சோதணனயோக இருக்கும்.
பயன்போடுகள்


சோகுபடி தசைணவ குணறக்கின்றது



மண்ைின் நீர்ரதங்கும் திறணன அதிகோிக்கிறது.



மண்ைின் pH (கோ அமிைத்தன்ணம) மதிப்ணத குணறக்கிறது
இந்த ததோழில்நுட்பம் சுற்றுச்சூழல் நட்பு சோர்ந்த விவசோயம் மூைம் உற்பத்தி மற்றும்

மண்வளத்ணத அதிகோித்து பயிண

கவனித்துக்தகோள்ளும். ததோடர்ச்சியோன கரும்பு சோகுபடி என்

குடும்பத்திற்கு குணறந்த முதலீட்ணட அளிப்பதுடன், இது ஒரு பல்ைோண்டு பயி ோக திகழும் என்ற
உறுதிணய எனது அனுபவத்தின் மூைம் அறிந்ரதன்.
குணறந்த ததோழிைோளர் மற்றும் உ விணை தவி தற்ரபோணதய மற்றும் எதிர்கோை சந்ததியின்
ஆர ோக்கியத்ணத

கோிம

விவசோய

உற்பத்திணயக்

தகோண்டு

ரபைி

கோக்க

முடியும்.

இத்ததோழில்நுட்பம் விவசோய குடும்பத்ணத போதுகோக்கும் மற்றும் கரும்பு சோகுடியில் ஏற்படும்
ரவணை பளுணவ குணறத்து இயல்போகரவ எளிதோக்குகிறது.
இத கண்டுபிடிப்புகள்
புளித்த ஆமைக்கு தீர்வு தபோறி

5 கிரைோ கி ோம் ஆமைக்கு விணதகணள அண த்து பின் 5 லிட்டர் நீருடன் கைக்கவும்.
இத்தி வத்ணத

பத்து

நோட்களுக்கு

எந்தவித

ததோந்த வின்றி

ணவக்கவும்.

தி வமோனது

புளித்துவிடும். இதற்கிணடப்பட்ட ரந த்தில் ஒரு ஏக்கர்நிைத்தில் 5 லிட்டர் தகோள்ளளவு தகோண்ட
5 மண் போணனகணள ணவக்கவும். பின் 2 லிட்டர் புளித்த தி வத்ணத ஒவ்தவோரு போணனக்குள்ளும்
ஊற்றி, அதன் கழுத்து பகுதிவண

நீோினோல் நி ப்பவும். துர்நோற்றம், நோற்றம் போணனயிலிருந்து

தவளிப்பட்டு பூச்சிகணள கவரும். (White grub) ணவட் கி ப், ஸ்தடம் வீவில் மற்றும் கோண்டோமிருக
வண்டு ஆகிய இவற்றிணன திறம்பட கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. ரமலும் இணவ எலிகளின் நுணழவு
அல்ைோத / மீண்டும் ததோற்ணற ஏற்படுத்துகிறது.
முழு தசயைோக்கத்திற்கோன தசைவுத் ததோணக ரூ.250/ஏக்கர்.
மண்கட்டி பிோிகைன்
நோன் கடினமோன நிைத்திலிருந்து மண்ணை பிோிக்க மண்கட்டி பிோிகைணனயும் கண்டு
பிடித்துள்ரளன். இது மண்ணை நன்றோக புழுதி மண்ைோக தயோர் தசய்யும் ஒரு விைங்கு
பூட்டப்பட்ட இ ண்டோம் நிணை உழவு கருவி ஆகும். இக்கருவியின் விணை ரூ.2500/யூனிட் ஆகும்.
இணவ முக்கியமோக சிறுதோனிய பயிர்கணள தூவ/விணதக்க பயன்படுகிறது.
எனது முழு பண்ணையும் IMO என்றணழக்கப்படும் சர்வரதச சோன்றழிக்கும் நிறுவனம்
மூைம் தமய்யோக சோன்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனது அணனத்து கண்டுபிடிப்புகளும் MYRADA KVK வோல் ஆவைப்படுத்தப்பட்டும்,
தவகுஜன ஊடகங்கள் வோயிைோக நோடு முழுவதும் பி பைப்படுத்தப்பட்டும் உள்ளது. எனது
கண்டுபிடிப்புகள் பல்ரவறு ததோணைக்கோட்சிகளில் (புதிய தணைமுணற, மக்கள் டிவி, நர்மதோ டிவி)
குறிப்பிட்ட இணடதவளி கோைத்தில் ஒளிப ப்பு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
அறிதல்


மண்கட்டி பிோிகைன் கண்டுபிடிப்பிற்கோக சிறந்த புதுணம கண்ட விவசோயி விருது (2003)
(மோவட்ட அளவில் - MYRADA KVK)



2011 வருடத்திற்கோன புதுணம கண்ட விவசோயி விருது (ரதசிய அளவில் – ICAR விருது)



ஈர ோடு, KVKல் அறவியல் ஆரைோசணன குழுவில் உறுப்பினர்



KVK, ஈர ோடு மூைம் கோிம விவசோயத்தில் ரதர்ந்த நப ோக அணடயோளம் கோைப்பட்ரடன்.

பண்ணை கண்டுபிடிப்பு – 2
மோடு சோர்ந்த தபோருட்கள்
திரு.K.K.ரசோமசுந்த ம், முற்ரபோக்கோன கோிம விவசோயி, சிந்தகவுண்டன்போணளயம் கி ோமம்,
அந்தியூர் வட்டம், ஈர ோடு மோவட்டத்தில் உள்ளோர். தனது குடும்பத்திற்கும், கோல்நணடகளுக்கு
ரதணவயோன ஆகோ த்ணத தகோடுக்கும் வணகயில் தனது 2 ஏக்கர் நிைத்ணத திறம்பட பயன்படுத்தும்
ஒரு குறு விவசோயி. இவர் MYRADA KVK ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட விவசோயிகள் குழு, ஈர ோடு
மோவட்ட

கோிம

விவசோயிகள்

கூட்டணமப்பில்

ஒரு

உறுப்பின ோகவும்

மற்றும்

அறிவியல்

ஆரைோசணன குழுவில் உறுப்பின ோகவும் உள்ளோர்.
இவர் MYRADA KVK ஆத வுடன் பல்ரவறு கோிம ரவளோண்ணம ஒருங்கிணைந்த பண்ணை
வளர்ச்சி ரபோன்றவற்ணற அறிந்தும் பயிற்சியும் தபற்றுள்ளோர். இப்பயிற்சிகள் தோன் அவருக்கு
போ ம்போிய கோல்நணடகள் மற்றும் பயிர் வணககணள போதுகோக்க ரவண்டும் என்ற எண்ைத்ணத
தூண்டியது. இவர் குறுநிை விவசோயி என்றரபோதிலும் ஆண்டு முழுவதும் தன் குடும்பம் மற்றும்
கோல்நணடகளுக்கு உைவு உற்பத்திணய உறுதிபடுத்தும் வணகயில்

தனது நிைத்ணத

பை

பகுதிகளோக பிோித்தோர்.
இவர் இயற்ணக மற்றும் சுற்றுச்சூழல்

விவசோய பயிற்சிணய ரமற்தகோண்டு பயிர்

தபோருளோதோ த்ணத உயர்த்த ஆத வு தகோடுக்கும் வணகயில் அமிோித் தஜல், ஜீவோமிர்தம்,
பயனுள்ள நுண்ணுயிோிகள், மீன் அமிரனோ அமிைங்கள் ரபோன்ற பல்ரவறு வணகயோன உயிோியல்
உள்ளீடுகணள உற்பத்தி தசய்துள்ளோர்.
திரு.S.ச வைகுமோர் மற்றும் திரு.P.பச்சயப்பன், MYRADA KVK ன் குறு தசய்தி ரசணவ
இவண ப் பற்றி பின்வருமோறு கூறுகின்றது. இவர் தனக்கு அருகில் உள்ள பிற குறுநிை
விவசோயிகணள கோிம விவசோய முணறகணள ணகயோளும்படி ஊக்குவிக்கவும், போிந்துண க்கவும்

தசய்கிறோர்.

ரமலும், இயற்ணக

இடுதபோருட்கள்

(கோிம இடுதபோருட்கள்) மூைம் சோகுபடி

தசைவிணனக் குணறக்கவும் மற்றும் மண்ைின் வளத்ணத உயர்த்தவும் ரதணவயோன தயோோிப்பு
முணறகணள பிறருக்கு இைவசமோக வழிகோட்டுகிறோர். கோிம விவசோயத்ணத குறித்து ரதசிய
அளவிைோன

நிறுவனங்களோன

ததோழிற்பயிற்சி

ணமயம்,

Go-vigyan

கோண க்கோல்,

Anushandhan

ரதோட்டக்கணை

Kendra,

பயிற்சிணமயம்,

நோக்பூர்,

ர ோட்டோி

பூரன,

தமிழ்நோடு

ரவளோண்ணமப் பல்கணைக்கழகம், ரகோயமுத்தூர் மற்றும் சிறிய மற்றும் நடுத்த

ததோழில்கள்,

தசன்ணன ரபோன்றவற்ணற ஈர ோடு KVKன் உதவியுடன் ரநோில் விஜயம் தசய்தும் பயிற்சி தபற்றும்
உள்ளோர்.
இப்பயிற்சிகரள இவண

பல்ரவறு மோடு சோர்ந்த (மோட்டுசோைம் மற்றும் சிறுநீர்)

தபோருட்கணள கோங்ரகயம் ரபோன்ற போ ம்போிய இனங்களிலிருந்து தயோோிக்க தூண்டியது. இவர்
ததோடக்கத்தில் கோல்நணட வளத்திலிருந்து ரசோப்பு தயோோிப்பு / விற்பணன தசய்வணத சிறிய
அளவில் ததோடங்கிளோர். ததோடர்ச்சியோன அங்கீகோ ம் மற்றும் ஜனங்களின் கருத்துகள் பல்ரவறு
தபோருட்கணள உற்பத்தி தசய்ய தூண்டியது. தற்ரபோது இவர் ரசோப்பு, பல்தபோடி, முடி எண்தைய்,
வலிநிவோ ை எண்தைய், முக பவுடர், விபூதி, இன்தசன்ஸ் குச்சி மற்றும் ரசம்பூ ரபோன்ற 10
விதமோன தபோருட்கணள தயோர் தசய்கிறோர்.
இந்த பல்ரவறு தபோருட்கள் அணனத்தும் ஒர
தனிச்சிறப்போகும்.

மோட்டிலிருந்து

தபறப்படும் போல்

மோட்டிலிருந்து தயோோிக்கப்படுவது ஒரு
தனது

சுயரதணவக்கோக

பயன்படுத்தி

தகோள்கின்றனர். இவர் ஒரு மோதத்திற்கு ச ோசோியோக ரூ.35,00,000.00 மதிப்பிைோன தபோருட்கணள
தயோோிக்கிறோர். இதுதவி

விற்பணன தசய்வதன் மூைம் தனது குடும்பத்தினருக்கும் மற்றும்

அருகிலுள்ள குடும்பத்தினருக்கும் ரவணைவோய்ப்பிணன அளிக்கிறோர். அணனத்து தபோருட்களும்
ரந டியோகவும் மற்றும் கோிம விவசோயிகள் கூட்டணமப்பினோல் உருவோக்கப்பட்ட உழவன் அங்கோடி
மூைம் விற்பணன தசய்யப்படுகிறது. அதிக விவசோயிகள் இவ ோல் ஈர்க்கப்பட்டும், இவ து சிை
முணறணமகள் மோவட்டத்தின் பிற விவசோயிகணள பின்பற்றவும் தசய்துள்ளது.
தபோருட்கள் இயற்ணகயோகவும் போ ம்போியத்ணத கோக்கும் வணகயில் இருக்கும் வண
நுகர்ரவோர்களும்

வோடிக்ணகயோளர்களும்

ததோடர்ச்சியோக

அதணன

பயன்படுத்துவர்

என்று

ரசோமசுந்த ம் கூறுகிறோர்.
இவர் எப்தபோழுதும் போ ம்போிய இனங்கணள மற்றும் வணககணள கோக்கவும் மற்றும் அதன்
முக்கியதுவத்ணத இச்சமுகம் உை ரவண்டும் என்பதில் முணனப்புடன் இருப்போர். ரசோமசுந்த ம்
நமது Kendra மூைம் தவவ்ரவறு கோிம விவசோய ததோழில்நுட்பங்கணள பி பைப்படுத்தும் ஒரு
தசயைோற்றல்மிக்க சமூக வள நபர் (CRP) ஆவோர் என்று முணனவர்.P.அழரகசன், திட்ட
ஒருங்கிணைப்போளர், MYRADA KVK, ஈர ோடு மோவட்டம் கூறியுள்ளோர்.
ரமலும் விவ ங்களுக்கு

திரு.K.K.ரசோமசுந்த ம்
_ ங்கோ கவுசைோ பி ோடக்ட்ஸ் (தபோருட்கள்)
சிந்தகவுண்டம்போணளயம் (அஞ்சல்)
ஆப்பக்கூடல் வழி, அந்தியூர் வட்டம் – 638 313
ஈர ோடு மோவட்டம், தமிழ்நோடு
ததோணைரபசி : 9442931794
மின்னஞ்சல் : srirangagaushala@gmail.com

பண்ணைக் கண்டுபிடிப்பு – 3
எளிய கோிம தி வ உ ம் தயோோிப்பு நுட்பம்
தீவ

விவசோய நணடமுணறகள் அதிகமோக தவளி உள்ளீடு (அதோவது உ ங்கள் மற்றும் பூச்சிக்

தகோல்லிகள் ரபோன்ற) அளிப்ணப சோர்ந்து உள்ளது. உள்ளீடுகளின் விணை அதிகோித்தல் மற்றும்
மண் சூழலில் அதன் விணளவுகள், விவசோயிகணள மோற்று நணடமுணற எண்ைத்திற்கு எண்ைச்
தசய்கின்றன. ரமலும் விவசோயிகள் மண்வளத்ணத ரநோக்கமோக தகோண்டுள்ளனர். இந்த வணக
முயற்சி விவசோயிகணள விஞ்ஞோன த பண்ணை ரமைோண்ணமக்கு தகோண்டு தசல்கின்றன.
திரு.A.அழரகசன், ரமைோளர் URC,

துளசியம்மோள் பண்ணை, ணமைோடி தசன்னிமணை

அருகில் (ணகரபசி எண் : 09842135117 , மின்னஞ்சல் : alagesan.ponnusamy@urc.in)
முற்ரபோக்கோன கோிம பண்ணை நணடமுணற சோர்ந்த விவசோயி. இவர் பயனுள்ள தி வ உ ம்
தயோோிக்கும் ததோழில்நுட்பத்ணத மோட்டுச் சோைம் மற்றும் சிறுநீர் மூைமோக கண்டறிந்தோர். அவர்
MYRADA KVK விவசோயிகள் அ ங்கின் உறுப்பினர் என்பதோல் உயிர்ம ரவளோண்ணம உ ங்கள்
ரமைோண்ணம கண்டறிவதில் வோய்ப்பு ஏற்பட்டது.
மோனோவோோி மற்றும் ததோழிைோளர் பற்றோக்குணற, விவசோய உள்ளீடுகள் வோங்குவதற்கோன
முதலீடுகள்

மற்றும்

அவற்ணற

எதிர்தகோள்ளும்

முக்கிய

பி ச்சணனக்கு

தீர்வோக

இந்த

ததோழில்நுட்பம் உள்ளது. இயற்ணக ரவளோண்ணமயில் ஒரு விவசோயி அதோவது மோட்டுச் சோைம்
மற்றும் சிறுநீர் மூைமோக தபறப்பட்ட கோிம தபோருட்களின் மூைம் இந்த ததோழில்நுட்பம்
பயன்படுத்தி உள்ளது என கருதுகிறோர்.
தநோதித்தல் மற்றும் படிவு முணறகள் இந்த ததோழில்நுட்பத்தின் அடிப்பணட தகோள்ணககள்
ஆகும்.
தசைவு குணறந்த பண்ணை அளவில் உ ததோழிற்சோணை
தி வ உ ங்கள் தயோோிக்க 200 லி தகோள்ளளவு தகோண்ட பீப்போய் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இ ண்டு தவளிரயற்றும் பகுதிகள் பீப்போய் அடியிலிருந்து 1 ½

அடி மற்றும் 2 அடியிலும்

தபோருத்தப்பட்டுள்ளது.
ஒரு புதிய மோட்டுச் சோனம் மற்றும் சிறுநீர் 1:1 என்ற வீதத்தில் கைக்கவும். பின்னர் நன்கு
கைந்த தண்ைீர் 10 பகுதிகணள ரசர்த்து அணத தநோதிக்கச் தசய்யவும். இதற்கு 12 மைி ரந ம்
ஆகும். பின்னர் ஒவ்தவோரு 100 லிட்டர் தநோதித்த தி வத்திற்கும் 1 கிரைோ தவல்ைம் ரசர்க்க
ரவண்டும். மீண்டும் இது தநோதித்தல் மற்றும் படிம முணறகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இது
இடம் சோர்ந்த பண்ணை அளவில் பிற கழிவோக பணன ம ம் பழங்கள் தநோதித்தலுக்கு
பயன்படுத்தப்படுகிறது. மற்தறோரு 12 மைி ரந த்தில் ததளிவோன மற்றும் தசறிவூட்டப்பட்ட தி வ

இயற்ணக உ ம் தயோ ோக உள்ளது. அவர் முக்கியமோக தமோோிங்கோ, ததன்ணன மற்றும் அம்ைோ
ரபோன்ற பயிற்சிகளுக்கு இந்த உ ம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த

ததோழில்நுட்பத்தின்

மூைம்

தசைவு

மட்டும்

1500

ரூபோய்

ததோழில்நுட்பத்ணத பின்பற்றுவதன் மூைம் ஒரு விவசோயி 4000 ரூபோய் வண
பயிர் தபோறுத்து 20,000/ எக்டர் சோகுபடி. இணவ தவி

வ ைோம்.

இந்த

ரசமிக்க முடியும்.

சோகுபடி தசைவு குணறப்பு, நீர் பிடிப்பு

தன்ணம அதிகோித்தல், மண் திறன் மற்றும் மண் பைன் நுண்ணுயிோிகளின் முன்னிணையில்
அதிகோிக்கிறது.
பண்ணை

அளவில்

ஒரு

எளிய

தசைவு

உ த்

ததோழிற்சோணையில்

உ

தன்னிணறவணடவதற்கு தயோ ோக உள்ளது.
நன்ணமகள்
 மண் நீர் தோங்கும் திறன் அதிகோிக்கிறது
 சோகுபடி தசைவு குணறப்பு
 பயிர்கள் வறட்சி சகிப்புத் தன்ணம அதிகோித்தல்
 மண் பைன் நுண்ணுயிோிகள் அதிகோித்தல்
இந்த ததோழில்நுட்பம் ஒரு சூழல் நட்பு முணறயில் ரந ம் கோைத்தில் நிணையோன மண்
வளத்ணத கவனித்து தகோள்கிறது. ரமலும் இந்த ததோழில்நுட்பம் தவளிப்புற உள்ளீடு தகோள்முதல்
குணறக்கும் வணகயில் மோனோவோோி விவசோயிகள் மற்றும் மண் சுற்றுச்சூழல் ணமக்ர ோ தோவ ங்கள்
மற்றும் விைங்கினங்கணள அதிகோிக்கிறது.
“விவசோய நணடமுணறயில் ஒவ்தவோரு விவசோயியும் அறிவியல் புோிந்துதகோள்ளுதல் மூைம்
விவசோயம் தநருங்கி ஊக்குவிக்கும்” என்கிறோர். Dr.P.அழரகசன், திட்ட ஒருங்கிணைப்போளர்,
MYRADA ரவளோண் அறிவியல் நிணையம், ரகோபிச்தசட்டிபோணளயம், ஈர ோடு மோவட்டம்.
பண்ணை கண்டுபிடிப்பு – 4
களங்களில் இருந்து கற்கணள அகற்ற ஒரு இயந்தி ம் உருவோக்கிய விவசோயி
இந்திய விவசோயம் போ ம்போியமோக மோனோவோோி மற்றும் வறண்ட நிைத்தில் சோகுபடி
தசய்யப்படுகிறது. ரவளோண்ணம முணறகள் தபோிதும் உடல் உணழப்பு மற்றும் சோகுபடி தசைணவ
நம்பியுள்ளன.

விவசோய

பற்றோக்குணற,

ஒரு

நணடமுணறகணள

நிணையோன

ரமற்தகோள்வதற்கு

முணறயில்

தங்கள்

தீவி மோன

பண்ணை

ததோழிைோளர்

உற்பத்தி

திறணன

ரமம்படுத்துவதற்கோக மோற்று நணடமுணறகள் என பைர் தசோல்கின்றனர்.
சுமோர் 65 சதவீதம் தமோத்த சோகுடி ப ப்பு மோனோவோோி விவசோயம் நிணைணம கீழ் வருகிறது.
சுமோர் 45 சதவீதம் உைவு தோனியங்கள் மற்றும் 75 சதவீதம் பருப்பு வணககள் மற்றும் 80 சதவீதம்
எண்தைய் வித்துப் பயிர்களின் உற்பத்தி மோனோவோோி பகுதியிலிருந்து வருகிறது. குறிப்போக

வறண்ட பகுதிகளில் மண் ஆனது இணடயுழவு ரவளோண்ணம மற்றும் சிறய கூழோங்கற்கள்
ஆகியவற்ணற உள்ளடக்கி உள்ளது.
மோனோவோோி வறண்ட நிைங்களில் குறுகிய மணழ தபய்து குணறந்த கோைத்தில் தீவி ம்
தபறும் என்றோலும் கூழோங்கற்கள் வழியோக அதிக அளவு மண் அோிப்பு ஏற்படும்.
நீர்பிடிப்பு தகோள்ளளவு மற்றும் கூழோங்கற்கள் நிணைணம கோ ைமோக பை ஆண்டுகளோக
உற்பத்தி நிைங்கள் குணறந்ரத உள்ளன.
ததோழிைோளர்கள் “தபோிய அளவு ஈடுபோடு மற்றும் அதன் இன்ணம விவசோயிகள் எதிர்
ரநோக்கும் முக்கிய சிக்கைோக உள்ளது. தபோதுவோக தபண்கள் கூழோங்கற்கள் அகற்றுதல் மற்றும்
வறண்ட நிைங்களில் கற்கள் அகற்றுதல், பயிர் பருவம் ததோடங்கும் முன் கோல்நணட வளர்ப்பு
அவற்ணற தசய்ய அவர்களுக்கு தீவ உடல் மன அழுத்தம் ரவண்டும் என கூறுகிறோர்.
Dr.P.அழரகசன், திட்ட ஒருங்கிணைப்போளர், ரவளோண் அறிவியல் நிணையம், MYRADA
(ணமசூர் மீள்குடிரயற்ற மற்றும் ரமம்போட்டு முகணம) ஈர ோடு KVK.
இதுவண

இந்த துணறயில் கற்கணள அகற்ற எந்த தபோறிமுணறயும் கிணடயோது. நோம்,

இன்றுவண விணத ததளித்தல் மற்றும் அறுவணட இயந்தி ங்கள் இல்ணை என்றோலும் சிறிதளவு
முக்கியத்துவரம தகோடுக்கபட்டு வருகிறது.
இது

ஒரு

டி ோக்டர்

இயக்கப்படும்

கல்நீக்கி

ஈர ோடு

மோவட்டத்தில்

உள்ள,

திரு.K.விஸ்வநோதன், ரகோபி தசட்டிபோணளயம் தோலுகோ, குள்ளோம்போணளயத்தில் இருந்து ஒரு
புத்தோக்க விவசோயியோக தவளிபட்டோர்.
கல் நீக்கிக்கு 35 HP மற்றும் அதற்கு ரமரை சக்தி ரதணவப்படுகிறது. இது கன்ரவயர்
சங்கிலிகள் உள்ள கியர் போக்ஸ், PTO தண்டு மற்றும் கல்நீக்கிக்கு கீரழ இருமுணனயிலும்
இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
கன்ரவயண இயக்க 12-16 சுழற்சி ஒரு நிமிடத்திற்கு ரதணவப்படுகிறது. அரத ரந த்தில்
முட்கள், மண் மற்றும் கற்கணள கன்ரவயர் சங்கிலி இழுத்து டிப்போில் ரசகோிக்கப்படுகின்றன. இந்த
இயந்தி மோனது 25mm-120mm லிருந்து 15-25 அளவு ஆழம் வண ரதோண்ட முடியும். ஒரு நோளில்
அணத ஐந்து ஏக்கர் வண அழிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.
“புன்தசய் பயிர் வளர்ப்பு முணற, உகந்த பயிர் உற்பத்தி தபற பயிர் பருவம் துவங்குவதற்கு
முன் கல் நீக்கிய விவசோயம் ரதணவப்படுகிறது. இந்த சூழலில் இந்த குறிப்பிட்ட கண்டுபிடிப்பு
புன்தசய் நிணையில் விவசோய உற்பத்தி திறணன ரமம்படுத்துவது அவசியம்” என விவசோய
தபோருளியில் நிபுைர் திரு.S.ச வைக்குமோர் கூறுகிறோர்.

விணை ரூ.1,50,000/- மதிப்பிைோன இக்கருவி நிைத்திலிருந்து கற்கள், கூழோங்கற்கணள
அகற்றும், மண் கூட்டணமப்பு மற்றும் அணமப்ணப ரமம்படுத்தும், நிைத்தில் தண்ைீர் தங்கும்
திறணன அதிகோிக்கும் மற்றும் நோற்றங்கோல் தயோோிப்பு மற்றும் இத

தசயல்போட்டிற்கு ஏற்ப

மண்ணை எளிதோக்கும் சிறப்பு அம்சங்கணள உணடயது.
இது மணை போங்கோன பகுதிகள் மற்றும் வறண்ட நிைங்களுக்கு ஏற்றது. ரமலும், இது
கிழங்கு பயிர்கள் அறுவணடக்கு ஏற்ப மோற்றி அணமக்கப்பட்டுள்ளது.
கிழங்குப் பயிர்கள் தோனியப் பயிர்கணள கோட்டிலும் நல்ை விணைக்கு விற்பணன ஆவதோல்
சமீப கோைங்களில் கிழங்குப் பயிர் தபோிதும் விரும்பப்பட்டு மற்றும் உய மோன மணைப்பகுதிகளில்
சிறந்த மோற்றுப் பயி ோகவும் பயிோிடப்படுகிறது. ம வள்ளிக் கிழங்கு, உருணளக் கிழங்கு, முள்ளங்கி,
மஞ்சள் ரபோன்ற முக்கிய கிழங்குகள் மற்றும் ரவர்த் தண்டுகள் சுமோர் 20,000 தெக்டர் ப ப்பில்
ஈர ோடு மோவட்டத்தில் பயிோிடப்பட்டுள்ளது. ரமலும் அறுவணடயின்ரபோது அதிக ரவணையோட்கள்
ரதணவப்படுகிறது. ணகவழியிைோன அறுவணட கிழங்குகளுக்கு நிணறய கோயங்கணளயும் மற்றும்
கிழங்குகணள நிைத்திரைரய விட்டுவிடும் சூழ்நிணையும் உருவோகின்றது. இந்த கண்டுபிடிப்போனது
கிழங்கு மற்றும் ரவர்த்தண்டு பயிர்களின் அறுவணடயின்ரபோது கூடுதைோக ரவணையோட்கள்
ரசர்க்கப்படுவணத தடுக்கும் வணகயில் விவசோயிகளுக்கு உதவுகிறது. இணவ பயிர்க்கு எந்தவித
ரசதமும் இன்றி அறுவணட தசய்யவும் மற்றும் கிழங்குகள் நிைத்திரை விடப்படுவணதயும்
குணறக்கின்றது. இக்கருவியின் மூைம் ஒரு விவசோயி ஒரு நோளுக்கு 2.5 ஏக்கர் அறுவணட தசய்ய
முடியும்.

ரமலும்

அறுவணடயின்

ரபோது

முதல்நிணை

சுத்தம்

தசய்யும்

வணகயில்

கருவி

அணமந்துள்ளது. இதன் மூைம் 40-50% மனித சக்தியின் ரந ம் ரசமிக்கப்படுகிறது. இக்கருவி
கற்கணள அகற்றுதல், அறுவணட தசய்தல் மற்றும் கிழங்கு மற்றும் தண்டுப் பயிர்கணள முதல்நிணை
சுத்தம்

தசயதல்

ரபோன்ற

பல்ரவறு

பயன்போடுகணள

உள்ளடக்கியது

இக்கருவி

என்று

வளர்ச்சித்

துணற

திரு.K.விஸ்வநோதன், கண்டுபிடிப்போளர் ததோிவித்துள்ளோர்.
அணனத்து

அளவிைோன

கண்டுபிடிப்புகணள

தகோண்டு

விவசோய

இயங்குகிறது. ரமலும் அணவ MYRADA, KVK வுடன் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளோக தகோண்ட
ஒப்பந்த முணறயோல் விவசோயி பங்ரகற்பு முணறயில் பண்ணை கண்டுபிடிப்புகணள கண்டறிதல்
மற்றும் ஆவைப்படுத்துதல் ரபோன்றணவ சீோிய முணறயில் பங்கோற்றுகிறது.
கல் நீக்கும் உபக ைங்கள்
படம்:

ததோழில்நுட்ப குறிப்புகள்
 வணக:

சிறப்பு அம்சங்கள்
அணமக்கப்பட்டுள்ள  நிைத்தில் இருந்து கல் நீக்கி ததோழிைோளர்
ரதணவணய குணறக்கிறது

டி ோக்டோில்

கருவி

 ரதணவப்படும் ஆற்றல்: 35 HP டி ோக்டர்  மண் உடல் பண்புகணள ரமம்படுத்துகிறது.
மற்றும் ரமரை
 டிண வ் இயர்போக்ஸ் & PTO தண்டு (6.00x  நோற்றங்கோல்கள் தயோோித்தல் மற்றும் மணை
தடங்கள் மற்றும் உைர் தடங்கள் பகுதியில்
5.50x 1.60 கோல்கணள) தசன்றணடயும்
தபோருத்தமற்ற
இடங்களுக்கு
சிறந்த
இரும்புக் கருவி
முணறயில் ஒத்துக்தகோள்கிறது.
 கற்கள் ரசர்க்கப்பட்ட தபட்டியில் ((6.00x
5.50x

1.00)

நீர்

தகோண்டு

நணனக்க

ரவண்டும்.
 உபக ைங்கள் போிமோனம் : 12.00x 5.50
x4.00 அடி
 அனுப்பப்படும் சங்கிலி ரவகம் : 12-16 rpm
உடன் HD
 15-25 தசமீ ஆழம் வண இயங்குகின்றன.
 கல் நீக்கும் திறன் 70% (ஒரு 25mm - 120
mm வண ரமோதிய நிணையில்)
 முட்கள் எண்ைிக்ணக :9
 எோிதபோருட்கள் நுகர்வு :3-3.50 லிட்டர்/மைி
 திறன் :0.5 ஏக்கர்/மைி
 எணட : 1150 கிரைோ
 இயந்தி த்தின் விணை :ரூ.1,50,000/-

ரமலும் விவ ங்களுக்கு
1. திரு.K.விஸ்வநோதன்
293, ஆசிோியர்கள் நகர்,
குள்ளம்போணளயம் பின்புறம்,

ரகோபி தசட்டிபோணளயம் (TK)
ஈர ோடு மோவட்டம் – 638 476.
ணகப்ரபசி எண் : 9443205244
2. Dr.P.அழரகசன்
திட்ட ஒருங்கிணைப்போளர்,
ரவளோண்ணம அறிவியல் நிணையம்,
கோளிங்கியம் Po
ரகோபி தசட்டிபோணளயம்
ஈர ோடு மோவட்டம் – 638 453
மின்னஞ்சல் முகவோி :myradakvk@gmail.com
azhgujanani@yahoo.com
ததோணைரபசி எண் : 04285 – 241626
ணகரபசி எண் : 09443897654

உழவர்களின் கண்டுபடிப்புகள் – திருவோரூர் மோவட்டம்
வ.
எண்
1.

அஞ்சல் முகவோி

பண்ணை
கண்டுபிடிப்புகள்/

திரு.R.T.இளங்ரகோவன்
த/தப.இ த்தினம்
கல்ைோறு ததரு, தமயின் ர ோடு
மைப்பறணவ
ரமைப்போணளயூர் அஞ்சல்

புதுணமகள்
ரந டி
தநல்
விணதப்பிற்கோன
திருத்தப்பட்ட
உருணள
விணதப்போன்

முக்கிய
நிறுவனங்கள்

விருதுகள்

தநல் (அோிசி)

தனது
இைங்ரகஷ்
திருத்தப்பட்ட
உருணள விணதப்போனுக்கோக சிறந்த
புதுணம தநல் விவசோயி – 2011 விருணத
அோிசி

ஆ ோய்ச்சி

இயக்குன கம்,

ணெத ோபோத் மூைம் 2 ஆகஸ்டு 2011
அன்று தபற்றோர்

குடவோசல் வட்டம் – 612 601.
திருவோரூர் மோவட்டம்
ததோடர்புக்கு : 9698578588
2.

திரு.S.போைகுரு

ணகயடக்க

ரவட்ணடதிடல்,

விணை

மலிவு

தநல் (அோிசி)

SRI

KVKவோல்

குறிப்போன்

கருைோவூர் அஞ்சல்

பண்ணை
சந்திப்பில்

மன்னோர்குடி வட்டம்,
திருவோரூர்

மோவட்டம்

12-13 நவம்பர் 2010 அன்று ணமசூோில்
நடத்தப்பட்ட

ரதசிய

கண்டுபிடிப்போளர்கள்
திருவோரூர் மோவட்டத்தின்

சிறந்த புதுணம விவசோயி – 2010க்கோன

–

விருணத தபற்றோர்.

614404
ததோடர்புக்கு:09442525236
3.

திரு.N.சக்திணமந்தன்
13, சர்க்கண க்குை ததரு,
நன்னிைம் வட்டம்
திருவோரூர் மோவட்டம்

ணகயோல்
இயக்கப்படும்
தண்ைீர் தூக்கும்
இயந்தி ம்

அணனத்து
பயிர்களுக்கு
ம்

 11-12
புதுதில்லி

பிப் வோி
IARI

2011

அன்று

வளோகத்தில்

அஞ்சல் – 610105

நணடதபற்ற ரதசிய கண்டுபிடிப்பு
அறக்கட்டணளயின்
நோன்கோம்
ஈ ோண்டு விருது நிகழ்ச்சியில் ஆறுதல்

ததோடர்புக்கு : 09345042176

விருது தபற்றோர்.
 26.03.2011 அன்று N.I.F இந்தியோ
அகமதோபோத் மூைம் ரூ.1,91,000/தவகுமதியோக தபற்றோர்

4.

திரு.V.K.V. விச்சந்தி ன்
28/52, அக் ெோ ம்,
நல்ைமோங்குடி,
நன்னிைம் – 610105
நன்னிைம் வட்டம்
திருவோரூர் மோவட்டம்
ததோடர்புக்கு – 09443683724
மின்னஞ்சல்
vkvravi@gmail.com

பைபூச்சி தபோறி

அணனத்து
பயிர்களுக்கு
ம்

-

5.

திரு.K.வணளயோபதி
எண்-4 மீனோட்சி நகர்

பை உருணள கணள
எடுக்கும் கருவி

தநல் (அோிசி)

-

புதுக்ரகோட்ணட சோணை
தஞ்சோவூர் – 613006
ததோடர்புக்கு:9894858215

திண்டிவனம்
உழவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள்
தசம்ணம தநல் சோகுபடி முணறக்கோன துண யின் மோற்றியணமக்கப்பட்ட ரகோரனோ கணள
எடுக்கும் கருவி.
கண்டுபிடிப்பு விளக்கம்
சவுக்கின் சுள்ளிக் கட்ணடகணள நீக்க சுள்ளிக்கட்ணட நீக்கி தபோருத்தப்பட்ட டி ோக்டர்
இந்த (விவசோயி) உழவ ோல் திட்டமிடப்பட்டது. இக்கருவி மண்ைிலிருந்து சவுக்கின் எஞ்சிய
துண்ணட நீக்க வசதியோகவும் மற்றும் நன்கு வளர்ந்த ரவோிணன உணடக்க ரபோதிய வலிணமணயயும்
தகோண்டது.
இயற்ணக மற்றும் பி ச்சணனயின் தீவி ம் பற்றிய உண :
அறுவணட தசய்யப்பட்ட சவுக்கின் ரவர்த்ததோகுப்ணப அகற்றுவது மிகவும் கடினமோனது
(மனித சக்தி ஒரு கட்டுப்படுத்தும் கோ ைி ஆகும்). ஒரு ஏக்கர் நிைத்தில் உள்ள ரவர்த்
ததோகுப்பிணன நீக்க 60 மனித சக்திகள் ரதணவப்படுகிறது.
எண்ைம் / திட்டத்தின் மூைம்:
ஒரு வலுவோகன 8” இரும்பினோைோன உளி பற்றணவக்கப்பட்ட மத்திய முணன
இக்கருவியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.
கண்டுபடிப்புடன் ததோடர்புணடய ஆதோ த் தகவல்கள்:
தமிழ்நோடு ரவளோண்ணமப் பல்கணைக்கழகம் மற்றும் தமிழ்நோடு விவசோயத் துணற
கண்டுபிடிப்பு
உழவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள்
மோற்றியணமக்கப்பட்ட ரகோரனோ
கணள நீக்கி

விவசோயியின் முகவோி

ஏற்றுக்தகோள்ளுதல்

திரு. துண , சிறுணவ,

ICAR – மண்டை அளவிைோன

வீடூர், விக் வண்டி

உழவர்களின்
கண்டுபிடிப்புகளின்
ஆவைங்களில்
ஏற்றுக்தகோள்ளப்பட்டது.

II. ரகோதண்டம் –ன் கைப்ணப இணைந்த சவுக்கு சுள்ளிக்கட்ணட நீக்கும் கருவி
கண்டுபிடிப்பு விளக்கம்
சவுக்கின் சுள்ளிக்கட்ணடகணள நீக்க சுள்ளிக்கட்ணட நீக்கி தபோருத்தப்பட்ட டி ோக்டர் இந்த
உழவ ோல் திட்டமிடப்பட்டது. இக்கருவி மண்ைிலிருந்து சவுக்கின் எஞ்சிய பங்கிணன நீக்க
வசதியோகவும் மற்றும் நன்கு வளர்ந்த ரவர்த்ததோகுப்பிணன உணடக்க ரபோதிய வலிணமணயயும்
தகோண்டது.
இயற்ணக மற்றும் பி ச்சணனயின் தீவி ம் பற்றிய உண :
அறுவணட தசய்யப்பட்ட சவுக்கின் ரவர்ததோகுப்பிணன அகற்றுவது மிகவும் கடினமோனது.
மனித

சக்தி

ஒரு

கட்டுப்படுத்தும் கோ ைி ஆகும்.

ஒரு

ஏக்கர்

நிைத்திலுள்ள

சவுக்கின்

ரவர்த்ததோகுப்ணப அகற்ற 60 மனித சக்திகள் ரதணவப்படுகிறது.
திட்டத்தின் மூைம் :
ஒரு வலுவோன 8” இரும்பிைோன உளி பற்ற ணவக்கப்பட்ட மத்திய முணன இக்கருவியில்
முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.
கண்டுபிடிப்புடன் ததோடர்புணடய ஆதோ தகவல்கள்
கைப்ணபயுடன் இணைந்த சுள்ளிக்கட்ணட நீக்கி இத்திட்டத்தின் முக்கிய மூைமோகும்.
கண்டுபிடிப்பு
உழவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள்
மோற்றியணமக்கப்பட்ட மற்றும்
ரமம்படுத்தப்பட்ட சவுக்கு சுள்ளி
கட்ணட நீக்கி தபோருத்தப்பட்ட
டி ோக்டர்

விவசோயின் முகவோி

ஏற்றுக்தகோள்ளுதல்

திரு.ரகோதண்டம்

ICAR – மண்டை அளவிைோன

தசம்மங்கைம் (அஞ்சல்)

உழவர்களின்
கண்டுபிடிப்புகளின்
ஆவைங்களில்

வோனூர்

ஏற்றுக்தகோள்ளப்பட்டது.

