
 

இன்றைய வேளாண் செய்திகள் 

கூடுதல் லாபம் தரும் இயற்றக ேிேொய முறை செல் ொகுபடி 

 

இயற்றக ேிேொய முறையில் செல் ொகுபடி செய்ேதன் மூலம் ேிேொயிகள் 

கூடுதல் லாபம் அறைேது மட்டுமன்ைி மண் ேளத்றதயும் பாதுகாக்க முடியும் 

என்கிைார் காட்டுப்பாக்கம் வேளாண்றம அைிேியல் ெிறலய உதேிப் வபராெிாியர் 

(உழேியல்) முருகன்.இதுகுைித்து அேர் வமலும் கூைியதாேது: பல்வேறுபட்ை கால 

ெிறலகள், மண் ேறககளில் செல்பயிர், அறதச் ொர்ந்த பயிர் சுழற்ெி முறைறய 

கறைப்பிடித்து ேருேதால், அதிக அளேில் ரொயன உரங்கள், பூச்ெிக் சகால்லி 

மருந்துகள் உபவயாகப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. இதன் ேிறளோக மண்ேளம், 

மகசூல் குறைகிைது. ெிலத்தடி ெீர் மாசு, சுற்றுப்புை மாசு ஏற்பை ோய்ப்புள்ளது. 

இந்தக் குறைபாடுகளில் இருந்து ேிடுபடுேதற்கு இயற்றக வேளாண்றம ெிைந்த 

ேழிமுறையாக உள்ளது. அதிலும் உலக அளேில் செல்றல உணவுப் பயிராகப் 

பயன்படுத்துேதால், இயற்றக முறையில் செல் ொகுபடி மிக, மிக அேெியமாகிைது. 

இயற்றக செல் ொகுபடி என்பது, செயற்றக உரங்கறளவயா, பூச்ெிக்சகால்லி 

மருந்துகறளவயா பயன்படுத்தாமல் இயற்றக ொர்ந்த எருக்கள், பூச்ெிக் 

கட்டுப்பாட்டு முறைகறளக் றகயாள வேண்டும். இயற்றக வேளாண்றமயில் 

உற்பத்தி செய்யப்படும் செல்லுக்கு சேளிொடு, உள்ொட்டில் ெல்ல ேரவேற்பு 

உள்ளது. வமலும் உைல் ெலம் குைித்த ேிழிப்புணர்வு மக்களிறைவய அதிகாித்து 

ேருேதால், சபருெகரங்களில் இயற்றக வேளாண் ேிறள சபாருள்களுக்காக 

தனியாகக் கறைகள் சதாைங்கப்படுேவதாடு, கூடுதல் ேிறல சகாடுத்து 

ோங்குேதற்கும் மக்கள் தயாராகி ேருகின்ைனர். எனவே இயற்றக முறையில் செல் 



உற்பத்தி செய்தால், ேிேொயிகள் கூடுதல் லாபம் அறைேது மட்டுமல்லாமல், மண் 

ேளத்றதயும் பாதுகாக்கலாம். செல் ொகுபடிக்வகற்ை இயற்றக வேளாண் சதாழில் 

நுட்பங்கள்: இயற்றக வேளாண்றமயில் ெல்லத் தரமான ென்ன ரகங்களான 

சேள்றளப் சபான்னி, ஆடுதுறை 43, 45, 49, வகா-51, பூச்ெி, வொய் எதிர்ப்புத் 

திைன் சகாண்ை ரகங்கறள உபவயாகப்படுத்தினால் ெல்ல மகசூல் கிறைப்பவதாடு 

கூடுதல் ேிறலயும் சபை முடியும். இயற்றக ொகுபடி முறையில் உற்பத்தி 

செய்யப்பட்ை ேிறதகறள உபவயாகிக்க வேண்டும். 

ேிறத வெர்த்தி: ேிறத வெர்த்தி செய்ேதற்கு ரொயன பூச்ெிக் சகால்லிகறளத் 

தேிர்த்து உயிர் உரங்கள், தாேரம் ொர்ந்த சபாருள்கறளப் பயன்படுத்த வேண்டும். 

1 கிவலா ேிறதக்கு 20 கிராம் அவொஸ்றபாில்லம், 10 கிராம் பாஸ்வபா பாக்டீாியா, 

சூவைாவமானாஸ் என்ை அளேில் உபவயாகித்து ேிறத வெர்த்தி செய்ய 

வேண்டும்.இவ்ோறு செய்ேதால், இளம் பயிாில் வொய் எதிர்ப்புத் திைன் 

அதிகாித்து மண் ேழியில் பரவும் வொய்கள் தேிர்க்கப்படும். ொற்ைாங்கால் 

தயாாிப்பு: ொற்ைாங்கால் தயாாிப்புக்கு 1 சென்டுக்கு 100 கிவலா சதாழு உரம், 50 

கிவலா மண் புழு உரம், 5 கிவலா வேப்பம் புண்ணாக்கு வபான்ைேற்றை 

உபவயாகப்படுத்த வேண்டும்.  

ெைவுப் பணி: ெைவு ேயலில் கறைெி உழேின்வபாது, 1 ஏக்கருக்கு 5 ைன் சதாழு 

உரம் இை வேண்டும். அல்லது ெைவு ேயலில் ெடுேதற்கு முன்பு பசுந்தாள் உரப் 

பயிர்களான தக்றகப் பூண்டு, ெணப்றப, சகாழுஞ்ெி ேிறதகறள 20 கிவலா 

ேிறதத்துப் பிைகு 45 ொள்கள் கழித்து பூக்கும் தருணத்தில் மைக்கி உழ வேண்டும். 

அவ்ோறு செய்யும்வபாது 10 ைன்கள் ேறர பசுந்தாள் உரங்கள் கிறைப்பவதாடு, 50 

முதல் 80 கிவலா ேறர தறழச் ெத்தும் கிறைக்கிைது. பண்றணயில் காணப்படும் 

வேம்பு, புங்கம், கிறளெிாிடியா, செஸ்பானியா, சூபாபுல், மரத்தின் ெிறுக் 

கிறளகறள உறைத்து ேந்து ொியான ஈரப் பதத்தில் ெிலத்தில் ென்கு மட்கும்படி 

மைக்கி உழ வேண்டும். பசுந்தாள் உரப் பயிர்கறள ேளர்க்க முடியாேிட்ைால், 1 



ஏக்கருக்கு 5 ைன் மண் புழு உரம் வபாைலாம். சூவைாவமானாஸ், உயிர் பூஞ்ொனக் 

சகால்லிறய ஏக்கருக்கு 1 கிவலா என்ை அளேில் 20 கிவலா சதாழு உரத்துைன் 

கலந்து ேயலில் ெடுேதற்கு முன்பாக இை வேண்டும். ெைவு ேயலில் 

அவொஸ்றபாில்லம் 10 பாக்சகட், பால்வபா பாக்டீாியா 10 பாக்சகட் 

ஆகியேற்றை 25 கிவலா சதாழு உரத்துைன் கலந்து இை வேண்டும். அவொலா 

உயிர் உரத்றத 1 ஏக்கருக்கு 100 கிவலா என்ை அளேில் ெைவு செய்த 3 முதல் 5 

ொள்களுக்குள் இட்டு, ென்கு ேளர்ந்த அவொலாறே (20 ொள்கள் கழித்து) 

வகாவனாவீைர் மூலம் ென்கு அழுத்தி ேிடுேதால், ேயல்களுக்கு தறழச் ெத்து 

உரமாகக் கிறைக்கிைது. கறள எடுக்கும் கருேிகளான வகாவனாவீைர் அல்லது 

வராட்ைாி கருேி ஆகியேற்றைக் சகாண்டு ெைவு செய்த 15 ொள்கள் முதல் 10 

ொள்களுக்கு ஒரு முறை கறள எடுக்க வேண்டும். அவ்ோறு செய்ேதால் கறளகள் 

குறைந்து மண் காற்வைாட்ைம் அறைேதுைன், வோின் ேளர்ச்ெியும் அதிகாிக்கிைது. 

ெைவு ேயலில் வமல் உரமாக 1 ஏக்கருக்கு 5 கிவலா வேப்பம் புண்ணாக்கு, பயிர் 

தூர் தட்டும் பருேத்தில் வபாை வேண்டும்.  

பயிர் பாதுகாப்பு முறைகள்: இயற்றக செல் ொகுபடியில் பூச்ெி, வொய் வமலாண்றம 

1 ெோலாக ேிளங்குகிைது. இருந்த வபாதிலும் ரொயனப் பூச்ெிக் சகால்லி அல்லாத 

ஒருங்கிறணந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறைகறள ஆரம்பத்தில் இருந்து ஒழுங்காக 

கறைப்பிடிப்பதால், பூச்ெி, வொய்கறள சேகுோகக் கட்டுப்படுத்தலாம். வகாறை 

உழவு செய்ேதால், மண்ணில் உள்ள பூச்ெிகளின் கூட்டுப் புழுக்கள் 

அழிக்கப்படுகின்ைன. ேரப்பில் உள்ள கறளகறள சுத்தமாக சேட்டிேிை 

வேண்டும். ொியான முறையில் ெீர்ப் பாெனம் செய்ேதுைன் தகுந்த ேடிகால் 

ேெதிகறளயும் ஏற்படுத்த வேண்டும். அதிக அளேில் தறழச்ெத்து இைாமல் இருக்க 

வேண்டும். இனக் கேர்ச்ெி சபாைி, ேிளக்குப் சபாைி றேத்து பூச்ெிகளின் 

ெைமாட்ைம், எண்ணிக்றகறயக் கண்காணித்து தகுந்த கட்டுப்பாடு முறைகறளக் 



றகயாளுதல் வேண்டும். இயற்றக முறையில் கிறைக்கக் கூடிய தாேர ேறகப் 

பூச்ெி மருந்துகள், உயிாியல் பூச்ெி வொய்த் தட்டுப்பாட்டுக் காரணிகறளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தலாம். பசுேில் இருந்து கிறைக்கக் கூடிய 5 

சபாருள்களான ொணம், வகாமியம், பால், தயிர், செய் ஆகியேற்றைக் சகாண்டு 

தயாாிக்கப்படும் பஞ்ெகவ்யா (3 ெதவீதம்) இறல ேழி ஊட்ைமாக சதளிக்க 

வேண்டும். குருத்துப் புழு, இறலச் சுருட்டுப் புழு கட்டுப்படுத்தும் முறை: 5 ெதவீதம் 

வேப்பங்சகாட்றைச் ொறு சதளிக்க வேண்டும். ட்றரக்வகாசைர்மா ஜப்பானிக்கம் 

என்ை ஒட்டுண்ணி அட்றைறய ஏக்கருக்கு 2 ெி.ெி. அளேில் 1 ோர இறைசேளியில் 

3 முறைக் கட்ை வேண்டும். வபெில்லஸ் துாிஞ்ெியன்ெிஸ் உயிாியல் காரணிறய 

ஏக்கருக்கு 400 கிராம் வீதம் சதளிக்க வேண்டும்.  தத்துப்பூச்ெி, ொறு உைிஞ்சும் 

பூச்ெி கட்டுப்படுத்துதல்: ொியான அளவு தறழச் ெத்து இை வேண்டும். காய்ச்ெலும், 

பாய்ச்ெலுமாக ெீர்ப் பாெனம் செய்ய வேண்டும். 5 ெதவீதம் வேப்பங்சகாட்றை 

ொறு அல்லது 2 ெதவீதம் வேப்ப எண்சணய் சதளிக்க வேண்டும். 

 குறல வொய் கட்டுப்படுத்துதல்: ேரப்பில் உள்ள கறளகறள முற்ைிலுமாக அகற்ை 

வேண்டும். அதிகமான அளவு தறழச்ெத்து இைக் கூைாது. எதிர் ெக்தி சகாண்ை 

வகா-47 ரகம் ொகுபடி செய்ய வேண்டும். சூவைாவமானாஸ், உயிாியல் காரணி 

ஆகியனேற்றை ெைவு செய்த 45-ஆம் ொள் முதல் 10 ொள்கள் இறைசேளியில் 0.2 

ெதவீதத்தில் 3 முறை சதளிக்க வேண்டும். இறலயுறை அழுகல், இறலயுறை 

கருகல், பாக்டீாியா இறல கருகறல கட்டுப்படுத்தல்: சூவைாவமானாஸ், உயிாியல் 

காரணி ஆகியேற்றை ெைவு செய்த 45-ஆம் ொள் முதல் 10 ொள்கள் 

இறைசேளியில் 0.2 ெதவீதம் என்ை வீதத்தில் 3 முறை சதளிக்க வேண்டும். 5 

ெதவீதம் வேப்பங்சகாட்றைச் ொறு அல்லது 2 ெதவீதம் வேப்ப எண்சணய் 

சதளிக்க வேண்டும். ஏக்கருக்கு 50 கிவலா வேப்பம் புண்ணாக்கு இைவேண்டும். 

பசுேின் ொணம் 20 ெதவீதம் கறரெறல வொய் புலப்படும் தருணத்தில் 15 ொள்கள் 



இறைசேளியில் 2 முறை சதளிக்க வேண்டும். இதுகுைித்து வமலும் ேிேரங்களுக்கு 

காட்டுப்பாக்கம் வேளாண் அைிேியல் ெிறலயத்றத 044 - 2745 2371 என்ை 

சதாறலவபெி எண்ணில் சதாைர்பு சகாள்ளலாம் என்ைார் உதேிப் வபராெிாியர் 

முருகன். 

 

 

ெத்தான கால்ெறைக்கு கம்பு வெப்பியர் ஒட்டுப் புல்! 

 

ேிேொயிகளின் ோழ்ோதாரமாக ேிளங்கும் கால்ெறைகளுக்கு ெத்தான 

தீேனமாகவும், கால்ெறை ேளர்ப்பில் உப சதாழிலாகவும் கம்பு வெப்பியர் ஒட்டுப் 

புல் ேிளங்குகிைது. எனவே ேிேொயிகள் தங்களது கால்ெறை களுக்கு கம்பு 

வெப்பியர் ஒட்டுப் புல்றல தீேனமாகக் சகாடுத்து ெத்துள்ளறேயாக மாற்ைலாம் 

என கால்ெறை பராமாிப்புத் துறையினர் கூைியுள்ளனர். தமிழகத்தில் கால்ெறை 

ேளர்ப்பு என்பது உழவுத் சதாழிலின் உப சதாழிலாக உள்ளது. சபாதுோக 

கால்ெறைகளுக்கு றேக்வகால், வொளம், கம்பு, மக்காச் வொளத்தின் தட்றை, 

வேர்க்கைறல சகாடி ஆகியறே முக்கிய உணோக ேழங்கப்படுகிைது. ஆனால் 

கால்ெறைகறள ெத்தானதாகவும், உற்பத்தித் திைன் சபருக்க வேண்டும் என்ைால் 

ெத்தான தீேனம் அளிக்க வேண்டும். அந்த ேறகயில் கால்ெறைகளுக்கு 

ேரப்பிரொதமாக அறமந்துள்ளது கம்பு வெப்பியர் ஒட்டுப் புல், தீேனப் புல் 

ேறகயில் குறைந்த இைத்தில் குறைந்த காலத்தில் அதிக மகசூல் தரக்கூடிய 

தன்றம கம்பு வெப்பியர் புல்லுக்கு உண்டு. இது கம்பு, வெப்பியர் ஆகிய 2 புல் 

இனங்கறள ஒட்டு வெர்த்து உருோக்கப்படுேது. கம்பு வெப்பியர் ஒட்டுப் புல்லின் 

ெிைப்புகள்: அதிக தூர்கள், ொயத் தன்றமயுைன் இருத்தல், மிக மிருதுோன 

இனிப்பான ொறு ெிறைந்த தண்டுகள், அதிக இறல தண்டு ேிகிதம், பூச்ெி, வொய் 



தாக்குதல் அற்ைது. ஆண்டுக்கு ஏழு மறுதாப்பு பயிர் அறுேறைக்கு ஏற்ைது. 

இதுகுைித்து கால்ெறை பராமாிப்புத் துறை அதிகாாி ஒருேர் கூைியது: கம்பு 

வெப்பியர் ஒட்டுப்புல் என்பது கால்ெறைகளுக்கு ெிைந்த ெத்தான தீேனமாகும். 

இதறன குறைந்த செலேில் உப பயிராக ேிேொயிகள் இட்டு பயனறையலாம். 

ெல்ல ெீர்ப்பாென ேெதி இருந்தால் இப்புல்றல ஆண்டு முழுேதும் ெைவு 

செய்யலாம். ென்கு உழுது தயார் செய்த ெிலத்தில் 50 சென்டி மீட்ைர் 

இறைசேளியில் பாத்தி அறமத்து, பார்த்திகளின் ொிேில் 50 சென்டி மீட்ைர் 

இறைசேளியில் ஒரு கரறண என ெைவு செய்ய வேண்டும். இதுவபால் ெைவு 

செய்தால் ஒரு செக்வைருக்கு 40 ஆயிரம் ேிறதக் கரறணகள் வதறேப்படும். 

ேயலில் கரறணகறள ெைவு செய்யும் முன் 1 செக்வைருக்கு 110 கிவலா யூாியா, 

310 கிவலா சூப்பர், 68 கிவலா சபாட்ைாஷ் ஆகியேற்றை அடி உரமாக 

இைவேண்டும். இவத அளவு உரங்கறள ஆண்டுக்கு ஒருமுறை இட்டு ேந்தால் 

ெீண்ை ொள்களுக்கு அதிக மகசூல் சபைலாம் என்ைார். 

 
இன்றைய வேளாண் செய்திகள் 

மல்லிறகப்பூ வபான்ை செல் 

 

தூயமல்லி செல் ரகம் பாரம்பாிய செல் ேறககளில் ேித்தியாெமானது, ென்னமான 

ரகம். செல், சேள்றள கலந்த மஞ்ெள் ெிைமாகவும் தூய்றமயாகவும் இருக்கும். 

அாிெி சேள்றள ெிைம். செல்றல பார்த்தாவல அாிெிறய அள்ளிச் ொப்பிை 

வேண்டும் என்பது வபால், செல் மணிகள் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும். அாிெி 

பளபளசேன இருக்க வேண்டும். மிகவும் ென்னமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று 

இல்லத்தரெிகள் ேழக்கமாக ேிரும்புோர்கள். அாிெி ெீக்கிரவம வேக வேண்டும். 



சேந்த அாிெி ொதம், மல்லிறகப் பூறேப் வபால் இருக்க வேண்டும். இப்படி 

மக்களின் பலதரப்பட்ை எதிர்பார்ப்புகறளயும் ஈவைற்றும் தன்றம சகாண்ை 

தூயமல்லி, மக்கறள சபாிதும் கேர்ந்தது. இப்படி எல்லா குணங்களும் சகாண்டு 

பாரம்பாிய செல் ேறககளில் முதன்றம இைத்றதப் பிடித்துள்ளது தூயமல்லி. இந்த 

செல்லின் அாிெி மட்டுமல்லாது தேிடும்கூை ெத்து மிகுந்தது. வொய் எதிர்ப்பு ெக்தி 

சகாண்ைது. பலகார ேறககளுக்கும் பறழய ொதத்துக்கும் ஏற்ை ரகம். இதன் 

ெீராகாரம் இளெீர் வபான்று சுறேறயத் தரக்கூடியது. தமிழ்ொட்றை ஆண்ை 

குறுெில மன்னர்கள் தூயமல்லி அாிெிறய ேிரும்பி ொப்பிட்ைதுைன், இந்த செல் 

ரகத்றதப் பயிர் செய்ய உழேர்களுக்கு ஊக்கமளித்துள்ளனர். இந்த செல்றல 

ொகுபடி செய்து அதிக மகசூல் எடுக்க, உழேர்களிறைவய வபாட்டிகறள ெைத்தி 

பாிசுகளும் சகாடுத்திருக்கிைார்களாம்.  செல் சஜயராமன் சதாைர்புக்கு: 94433 

20954. 

 

 

 

 

 

 

 


