
 

இன்றைய வேளாண் செய்திகள் 

ேருமானத்றதப் செருக்கும் சூாியகாந்தி ொகுெடி 

 

குறைந்த மறையளவு உள்ள இடங்களில் செற்ெயிருக்கு ெதிலாக ஒரு ெருேத்துக்கு 

சூாியகாந்தி ொகுெடி செய்யலாம். ேிேொயத்துக்கு ஆள்ெற்ைாக்குறை இருந்துேரும் 

ெிறலயில், குறைந்த வேறலயாள்கறளக் சகாண்டு அதிக ேருமானத்றத 

ேிேொயிகள் செை முடியும் என்கிைார் காட்டுப்ொக்கம் வேளாண்றம அைிேியல் 

ெிறலயத்தின் உதேி வெராெிாியர் (உைேியல்) செ. முருகன். இதுகுைித்து அேர் 

கூைியதாேது: மானாோிக்கு ஆடிப் ெட்டமும், கார்த்திறக ெட்டமும், இரறேக்கு 

மார்கைி, ெித்திறரப் ெட்டமும் சூாியகாந்தி ொகுெடிக்கு ஏற்ைது. 90 முதல் 100 

ொள்களில் ெயிர் றேத்து, அறுேறட செய்துேிடலாம். வகா.எஸ்.எக்-2, ென்ெிாிடு 

உள்ளிட்டப்ெலரகங்கள்உள்ளன.  

ெிலம் தயாாித்தல்: மணற்ொங்கான ேண்டல், செம்மண், கருேண்டல் மண் ஆகியன 

சூாியகாந்தி ொகுெடிக்கு மிகவும் ஏற்ைதாகும். இந்த ெிலங்கறள இரும்பு 

கலப்றெறயக் சகாண்டு, 2 முதல் 3 முறை ென்கு உைவு செய்ய வேண்டும். கறடெி 

உைேின்வொது, ஒரு ஏக்கருக்கு 5 டன் மக்கிய சதாழுஉரம் இட்டு மண் கட்டிகள் 

ென்குஉறடயுமாறுஉைவுசெய்யவேண்டும். 

ொர் ெிடித்தல்: 60 செ.மீ. இறடசேளியில் ொர்கள் அறமக்க வேண்டும். 1 

செடிக்கும் மற்சைாரு செடிக்கும் 30 செ.மீ. இறடசேளியும் ொருக்கு ொர் 60 செ.மீ. 

இறடசேளியும் இருக்குமாறு ொர்த்துக் சகாள்ள வேண்டும். 

  



ேிறத வெர்த்தி, ேிறதத்தல்: வீாிய ஒட்டு ரகம் 1 ஏக்கருக்கு 2 கிவலா வொதுமானது. 

1 கிவலா ேிறதக்கு 4 கிராம் என்ை வீதம் ட்வரவகாசடர்மா ேிாிடி என்ை உயிர் 

பூஞ்ொனக் சகால்லி மருந்றதக் கலந்து ெின்பு, 3 ொக்சகட் அவொஸ்றொில்லம், 3 

ொக்சகட் ொஸ்வொொக்டீாியா நுண்ணுயிர் உரத்துடன் 400 மில்லி அாிெி 

கஞ்ெியுடன் கலந்து ேிறத வெர்த்திச் செய்து, ெிைகு அறரமணி வெரம் ெிைலில் 

உலர்த்திேிட்டு ேிறதக்க வேண்டும். ேிறதகறள ோிறெயாக ொர்களின் 

ெக்கோட்டில் 30 செ.மீ. இறடசேளியில், 3 செ.மீ. ஆைத்தில் ஊன்ை வேண்டும்.  

 உர ெிர்ோகம்: மண் ொிவொதறனயின் அடிப்ெறடயில் உரமிடுேது மிகவும் 

ெல்லது. இல்றலசயனில் சொது உர ெிொாிொன 5 டன் மக்கிய சதாழு உரத்துடன் 

24 கிவலா தறைச்ெத்து, 36 கிவலா மணிச்ெத்து, 24 கிவலா ொம்ெல் ெத்து அளிக்க 

வேண்டும். ேிறத ேிறதப்ெதற்கு முன்பு 4 ொக்சகட் அவொஸ்றொில்லம், 4 

ொக்சகட் ொஸ்வொொக்டீாியா நுண்ணுயிர் உரத்றத, 10 கிவலா சதாழு 

உரத்துடன் கலந்து ெிலத்தில் தூே வேண்டும். ேிறத ேிறதத்தவுடன் 5 கிவலா 

நுண்ணூட்டச் ெத்துக் கலறேறய 10 கிவலா மணலுடன் கலந்து ொர் 

இறடசேளியில் வொட வேண்டும். சூாியகாந்தி ெயிர் எண்சணய் ேித்து 

என்ெதால், 8 கிவலா கந்தகச் ெத்து உரத்றத மண்ணில் இட வேண்டும்.  

கறள, ெீர் ெிர்ோகங்கள்: வெெலின் என்ை கறளக்சகால்லி மருந்றத 750 மில்லி 

எடுத்து 125 முதல் 150 லிட்டர் ெீாில் கலந்து ேிறத ேிறதத்து, ெீர் ொய்ச்ெியவுடன் 

அதாேது 2 முதல் 3 ொள்களில் சதளிக்க வேண்டும். ெிைகு ேிறதத்த 30-ஆேது 

ொள் ஒரு றகக்கறள எடுக்க வேண்டும். மண் அறமப்புக்கு தகுந்தோறு ோரம் 1 

முறை ெீர் ொய்ச்ெ வேண்டும்.  ஊட்டச்ெத்து கலறே சதளிப்பு: சூாியகாந்தி 

பூக்களின் ேிறதகள் ென்ைாகப் ெிடிக்கவும், ேிறதகளின் மணிகள் சகட்டியாக 

உருோக்கத்துக்கும், நுண்ணூட்டச் ெத்துகள், ேளர்ச்ெி ஊக்கிகள் சதளிக்க 

வேண்டும். வொராக்ஸ் 0.2 ெதவீதம் (1 லிட்டர் ெீருக்கு 2 கிராம்) கறரெறல பூ 

பூத்திருக்கும் ெமயத்தில் சதளிக்க வேண்டும். ெிலவனாெிக்ஸ் என்ை ேளர்ச்ெி 



ஊக்கிறய 20 ெி.ெி.எம் (250 லிட்டர் ெீாில் 112 கிராம்) என்ை அளேில் ேிறதத்த 

30-ஆேது, 60-ஆேது ொள்களில் சதளிக்க வேண்டும். துத்தொகச் ெத்து 

ெற்ைாக்குறைறய ெிேர்த்தி செய்ேதற்கு 0.5 ெதவீதம் (1 லிட்டர் ெீருக்கு 5 கிராம்) 

கறரெறல ேிறதத்த 30, 50-ஆேது ொள்களில்சதளிக்கவேண்டும். 

ெயிர் ொதுகாப்பு: சொதுோக இதர ெயிர்கறளக் காட்டிலும் சூாியகாந்தி ெயிாில் 

பூச்ெிகள், வொய்கள் ொதிப்பு குறைவு. ொதிப்பு ஏற்ெட்டால் அருகில் உள்ள 

வேளாண் அலுேலறரத் சதாடர்பு சகாண்டு, ெயிர் ொதுகாப்பு முறைறய 

வமற்சகாள்ளவேண்டும். 

அறுேறட: ேிறதத்த 90 முதல் 100 ொள்களில் பூக்கள் முதிர்ேறடந்து 

அறுேறடக்குத்தயாராகிேிடும். 

மகசூல்: 1 ஏக்கருக்கு ெராொியாக 1,000 முதல் 1,100 கிவலா ேறர கிறடக்கும். 

எனவே ேிேொயிகள் இந்த எளிறமயான ெயிறர ொகுெடி செய்து அதிக 

ேருமானத்றதப் செருக்க முடியும். வமலும் ேிேரங்களுக்கு காட்டுப்ொக்கம் 

வேளாண் அைிேியல் ெிறலயத்றத 044- 2745 2371 என்ை சதாறலவெெி எண்ணில் 

சதாடர்பு சகாள்ளலாம் என்ைார் முருகன். 

தண்ணீருக்கு அஞ்ொத கார்செல் 

 

ொரம்ொியமான செல் ரகங்களில், அதிக மறை ெீர் வதங்கும் ெள்ளமான ெிலங்களில் 

ொகுெடி செய்யக்கூடிய ஒவர ரகம் கார் செல். இந்த ரகம் நூற்ைி இருெது ொள் 

ேயதுறடயது. ெிேப்பு செல், சேள்றள அாிெி, ெடவு செய்ய மட்டுவம ஏற்ை ரகம். 

ெயிர் ேளர்ந்து ெச்றெ ெிடித்துேிட்டால் அதன்ெிைகு ெதிறனந்து ொட்களில் ெீர் 

அதிகாித்தால்கூடக் கேறலப்ெட வேண்டியதில்றல. காரணம் இந்த செல் ரகம் 



தண்ணீருக்கு உள்வளவய பூத்து, ொல் ெிடித்து, கதிர் முற்ைி முழு ேளர்ச்ெியும் 

அறடந்து ேிறளயக் கூடியது. இதன் றேக்வகால் அடர்த்தியாகவும் கம்பீரமாகவும் 

இருப்ெதால் தண்ணீாில் ோரக் கணக்கில் இருந்தால் கூட அழுகிப் வொகாது. 

ெீாிலும் முறளக்காது 

இடுப்ெளவு தண்ணீர் இருந்தால்கூட இந்த செல் ரகத்றத அறுேறட செய்து, 

கதிர்கறளக் கயிறு கட்டி களத்துக்கு எடுத்துேருோர்கள். சூழ் ெிறலக்கு ஏற்ெ 

ஈரமாக இருந்தால்கூட, அது காயும்ேறர களத்து வமட்டில் மூடிறேத்திருப்ொர்கள். 

ஆனால், ஈரத்திலும்கூட செல் முறளக்காது. இந்தச் சூழ்ெிறல ோரக் 

கணக்கில்கூட இருக்கலாம். இந்த செல் மறு ஆண்டு ஆடிப் ெட்டத்தில் மட்டுவம 

முறளக்கும் தன்றம சகாண்டது. 

ொரம்ொிய செல்லில் ெடுத்தர ரகமாகவும் மத்திய கால ெயிராகவும் இது உள்ளது. 

குறைந்தது ஏக்கருக்கு இருெத்தி ொன்கு மூட்றடேறர மகசூல் கிறடக்கும். ரொயன 

உரங்களும் பூச்ெிக்சகால்லிகளும் இதற்குத் வதறேயில்றல. இயற்றகயில் 

கிறடக்கும் ெத்துகறளக் கிரகித்துக்சகாண்டு ேிறளந்து மகசூல் 

சகாடுக்கக்கூடியது. 

சுறேயான அேல் 

இந்தக் கார்செல் ரகம் ொப்ொட்டுக்கும் ெலகாரங்களுக்கும் ஏற்ைது. குைிப்ொக, கார் 

அேல் ெிைப்பு ோய்ந்த ஒன்ைாகக் கருதப்ெடுகிைது. ெிேப்பு அாிெியாக இருப்ெதால் 

ெீாிைிவு வொய், ோதம் சதாடர்ொன வொய்கள், கரப்ொன் வொன்ை வொய்களுக்கு 

மருந்தாகப் ெயன்ெடுகிைது. 

செல் செயராமன் சதாடர்புக்கு: 94433 20954. 

 

 


