
புதுச்சேரி உயிர்சசூழல் பகுதியில் 
நாட்டுத்தேனீக்களும் 

ம்கரநதேச ்சேர்க்்கயும்

எழுத்தாக்கம் 
அமெல் ஷர�ோன்

Science & Society-1



புதுச்சேரி உயிர்சசூழல் பகுதியில் 
நாட்டுத்தேனீக்களும் 

ம்கரநதேச ்சேர்க்்கயும்
எழுத்தாக்கம்

அமெல் ஷர�ோன்

திட்டம், ஆய்வு ஒருங்கிணைப்தாளர்கள்
ரே. அனுபெோ, எச். மேதோ-மபர்ோரட்

்்கவல்கள் த்தாகுத்்தார
சூழலியல

எஸ். பி�சோத், மெ. லோசர, ஏ. இந்து 
சமூ்க அறிவியல

வ. அமுதவள்ளுவன், எஃப். லோண்டி 
புவிப்ரபபியல

எஸ். நரப்பவி, மெ. ஆண்டிரியூ
த்தாருளியல
என். ேல்லோய்

விளக்கப்்டங்்கள்
கி�ண் ரெோன்

புத்்க வடிவணைபபு
ரேோபிநோத்   ேோந்தன் 

்மிழ் தைதாழித்யரபபு
வ. அமுதவள்ளுவன்
(ைதானு்டவியலதாளர)

Institut Français de Pondichéry

Science & Society -1  
அறிவியலும் சமூ்கமும் -1



பபாருளடக்கம்
நன்றி ii
முன்னுணர iv
நம்ணைச் சுற்றிலுமுள்ள  ்்னீக்கள் viii

1. புதுச்்சரி உயிரச்சூழல ைண்டலம் 1

2. ை்கரந்ச் ்சரகண்க என்்தால என்்ன? 7
பூக்கள்: சதாரலஸ் ்டதாரவினின் ‘புரியதா் புதிர புதுச்்சரியில 
உள்ள நதாடடுத்்னீக்கள் ்்னீக்கள் ைடடுைலல! ை்கரந்ச் 
்சரபபி்கள் குண்நதுத்கதாணடுவருகின்்்னவதா? விவசதாயி்களுககு 
ை்கரந்ச் ்சரபபி்களதால என்்ன ்யன் கிண்டககி்து? ை்கரந்ச் 
்சரபபி்களதா்ன பூச்சி்களின் த்தாருளதா்தார ைதிபபு.

3. ்்னீக்கணளப ்ற்றித த்ரிநதுத்கதாள்்வதாம் 22
்்னீககூட்டததில என்்ன ந்டககி்து?  
்மிழ்நதாடு, புதுச்்சரியில ்்னீக்கள்

4. ்்ன்கூடு்களில ்்னீக்கள் 30
ஆரம்்்கதாலத ்்ன்கூடு்கள் ை்கரந்ச் ்சரகண்கககு உ்கந் 
்தாண்னத ்்ன்கூடு்கள் ஒரு பிளவு-்தாண்னத ்்ன்கூடண்ட 
உருவதாககு்வதாம்.

5. ைனி்ர்களும் ்்னீக்களும் 38
இருளர்களும் ்்னீக்களும்: அனு்வ அறிவு விவசதாயி்களும் 
அவர்களின் ்வணல நிணலணையும் ்சுணைப புரடசியும் ை்கரந்ச் 
்சரபபி்களுககு ஏற்்ட்ட விணளவு்களும் இயற்ண்க முண்்கள்: 
்்னீக்களி்டம் தைன்ணையதா்ன அணுகுமுண்  ்ள்ளி, ்்தாபபு, 
இயற்ண்க தவளிணயச் சுற்றிப ்ரி்சதாதித்ல  ்்னீ வளரபபில 
உள்ள சவதால்கள் ்்னீ வளரப்வரதா்க ைதாறு்ல ்்னீ 
வளரபபுத திட்டங்்கள் ஏன் ்்தாலவியண்டகின்்்ன? POLLIN 
்யிற்சிப்ட்டண்்கள்.

6. ை்கரந்ச் ்சரபபி்களுககு எவவதாறு உ்வுவது? 58

7. ்தாணடிச்்சரியில ்்னீக்கள் நதாடும் ்்ரநத்டுக்கப்ட்ட
சில ்யிர்களின் ைலரச்சிப்ருவ நதாட்கதாடடி

60

8. பின்னுணர 63
பின்னிணைபபு 64
்்னீ வளரபபுக குறித் ்்கவல த்தா்டரபு்கள் 66
குறிபபு்கள் 67

்தாணடிச்்சரி பிதரஞ்சு ஆய்வு நிறுவ்னம் (Institut Français de Pondichéry): இநதிய அரசும், 
பிதரஞ்சு அரசும் தசய்துத்கதாண்ட உ்டன்்டிகண்கயின்கீழ், விதிமுண்்களின்்டி 1955ஆம் ஆணடு 
உருவதாக்கப்ட்டது. இநநிறுவ்னம், பிதரஞ்சு தவளியு்வுததுண் அணைச்ச்கம் (MAE) ைற்றும் 
அறிவியல ஆய்வுக்கதா்ன பிதரஞ்சு ்்சிய ணையம் (CNRS) ஆகிய இரு அணைபபு்களின்கீழ் 
இயங்குகி்து. இநநிறுவ்னம் த்ன்்னதாசியதாவிலும் த்ன்கிழககு ஆசியதாவிலும் சமூ்க, ைதானு்ட, 
அறிவியல ைற்றும் சூழலியல துண்்களில ஆய்ணவ ்ைற்த்கதாணடுவருகி்து. இநதியப ்ண்தாடு 
ைற்றும் ்தாரம்்ரியம் (சம்ஸ்கிரு் தைதாழியும் இலககியமும், ை்ங்்களின் வரலதாறு, ்மிழ் 
ஆய்வு்கள்...), த்தாருளதா்தாரம், சுற்றுச்சூழல ஆகிய துண்்களிலும் த்ன்னிநதியதாவின் உயிரியல 
்ன்மு்கத ்ன்ணை குறிததும் இயற்ண்கசதார சூழலியல அணைபபு்கள் குறித் ஆய்விலும் ஈடு்டடு 
வருகி்து இநநிறுவ்னம்.

்தாணடிச்்சரி பிதரஞ்சு ஆய்வு நிறுவ்னம், 11, தசயின்ட லூயி வீதி, அஞ்சலத்டடி எண. 33, 
்தாணடிச்்சரி - 605001, இநதியதா. த்தாணல்்சி (91 413) 2231609,  
மின்்னஞ்சல: ifpinfo@ifpindia.org. வணலத்ளம்: http://www.ifpindia.org/

நூலல ரெறரேோள் ேோட்்ட:
ஷ்ரதான் அ., அனு்ைதா கி., த்க்தா-த்ர்னதாரட எச்., பிரசதாத எஸ்., லதாசர தெ., அமு்வள்ளுவன் 

வ., இநது அ., நரப்வி எஸ்., ஆணடிரியூ தெ., லதாணடி எஃப., & ்கலலதாய் என்., 2022, 
புதுச்்சரி உயிரச்சூழல ்குதியில நதாடடுத்்னீக்களும்  
ை்கரந்ச் ்சரகண்கயும்: ். (ஷ்ரதான் et al, 2022)

தவளியீட்டதாளர: ்தாணடிச்்சரி பிதரஞ்சு ஆய்வு நிறுவ்னம், 2022
அச்ச்கம்:    அரவிந்்தா அச்ச்கம், புதுச்்சரி

அட்ல்டப் ப்டம்:
ஆணடு முழுவதும் பூததுத ்்னீக்களுககுத ்்ன் வழங்கும் ்கணளவண்கணயச் ்சரந் உணைத்க்க 
த்கதாடி்ரதாெதாவில (Antigonon leptopus) அடுககுத்்னீ (Apis cerana). ்்டம்: லதாசர ழதான், IFP

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International  
(CC BY-NC-ND 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



iiiii

நன்றி
காடுகளை உருவாக்குவதிலும் வவைாணளமைச் சூழல் நிளைபெறுவதிலும் மைகரந்தச் 
வேரக்ளகயும் வ்தனீக்களும் மிக முக்கியமைான ெங்கு வகிக்கின்றன. இந்தப் 
பினனணியில் நாட்டுதவ்தனீக்கள், அவற்றின வாழ்விடங்கள் குறிதது நீணடகாை 
ஆயளவ புதுச்வேரியில் பமைரளவயில் (Merveille) ஸ்ரீ அரவிநவ்தா ேரவவ்தே 
கல்வி ளமையததின (SAICE) மூைமைாக ECOLAKE திட்டததினகீழ் லிப்பி்தாஸ் 
வமைற்பகாணடு வருகி்றார. அவருளடய முயற்சிகள் இந்த நூலுக்கு ஊற்றுக்கண்ாக 
அளமைந்தது. அவர ்தனனுளடய அனுெவ அறிளவயும் நிபு்ததுவதள்தயும் 
எங்களுடன எப்வொதும் ்தாராை மைனப்ொனளமையுடன ெகிரநது பகாள்ெவர. நாங்கள் 
இங்கு முனனிளைப்ெடுததும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ொளனதவ்தனகூடுகள் 
லிப்பி அவரகளின முனபனடுப்பில் உருவானது.  மைகரந்தச்வேரக்ளகக்காகத 
வ்தனீவைரப்ளெ ஊக்குவிக்கும்வளகயில் விவோயிகளுக்கு உ்தவிகரமைான்தாகவும் 
குள்றந்தெட்ே ெராமைரிப்புக் பகாணட்தாகவும் இருக்கும்ெடி இந்தப் 
ொளனதவ்தனகூடு வடிவளமைக்கப்ெட்டுள்ைது. இ்தற்கு உ்தவிய வி. ரவிக்குமைார 
அவரகளுக்கு நனறி. 

இந்த நூல் புதுச்வேரி பிபரஞ்சு ஆயவுளமையததின சூழலியல், ேமூக அறிவியல் 
மைற்றும் புவிப்ெரப்பியல் துள்றகளின கூட்டுமுயற்சியால் உருவானது. பிபரஞ்சு 
வ்தசிய அறிவியல் ஆராயச்சி ளமையததின (CNRS) MITI நிதியு்தவியுடன 
POLLIN என்ற ஆயவுத திட்டததினகீழ், புதுச்வேரி உ்வுப்ெழக்கங்கள் 
எனனும் ்தளைப்பில் ெல்வவறுவி்தமைான ஆயவுகள் வமைற்பகாள்ைப்ெட்டன. 
முளனவர ஜீ. பவங்கடசுப்ரமைணியன (IFP) அவரகளுக்கு சி்றப்பு நனறி. 
வ்தனீவைரப்பு ஆயளவ ்தங்களுளடய விவோய நிைததில் நடததிடவும் 
அதில் ஆரவமுடன ெங்வகற்று ஒததுளழப்பும் நல்கிய விவோயிகைான வெரா.
இநதுமைதி அவரகள், ஆவணிதவ்தாட்டம் ொனுஸ்ரீ அவரகள், அருள் ஆசிரமைம் 
பெைன மைற்றும்  அவரது மைா்வரகள், ஓவாயிட் சுப்ரிதி, பநட்டப்ொக்கம் 
கண்ன, கூனிச்ேம்ெட்டு யாழி, ஒருங்கிள்ந்த ெணள் வீரப்ென, பி.எஸ்.
ொளையம் கிருஷ்ா, இயற்ளக விவோயப் ெணள் ரவிச்ேநதிரன, மிதரா 
மைற்றும் அபைக்ஸ், பி.எஸ்.ொளையம் சுப்ரமைணியம், கிராட்டிடுயூட்  ெணள் 
மைற்றும் பமைரளவ, வ்தனீவைரப்பு ெயிற்சியாைர நவடேன அளனவருக்கும் நனறி 
கூறுகிவ்றாம். இநநூலுக்குத வ்தளவயான கருததுகளை வழங்கியதுடன பிளழ 
திருததியும் உ்தவிய நீனா பேனகுப்்தா அவரகளுக்கு நனறி. ்தமிழ்நாட்ளடச் 
வேரந்த ெணருட்டி, சினனப்ெகணளட பேல்வக்குமைார அவரகள் இந்தத 
திட்டகாைம் முழுவதும் எங்களுடன ெயணிததுத ்தனனுளடய அனுெவ அறிளவ 
ஆரவமுடன ெகிரநதுபகாணடார.

ப்தாற்றுப்ெரவல் ஊரடங்கு காைததில் இள்யம் மூைமைாகவும் மினனஞ்ேல் 
வழியாகவும் பிரானஸிலிருநது ்தங்களின விளைமைதிப்ெற்்ற வழிகாட்டு்தல்களை 
வழங்கிச் வோ்தளன வடிவளமைப்புக்கு உ்தவிய Adam Vanbergen (INRAE, 

Agroecology), F. Colin, E. Porcher (MNHN, CESCO), R. Simenel (IRD, PALOC), 
E. Thebault (UPMC) ஆகிவயாருக்கும் நனறி ப்தரிவிக்கினவ்றாம்.

காதி கிராவமைாதவயாக் ேங்கததின முனனாள் ்தளைளமை ஆவைாேகர டாக்டர 
சு்தரேன ராமைராஜு அவரகளுடனான எங்கைது கைநதுளரயாடல் இந்த நூளை 
பவளியிடும் முயற்சிக்கு உதவவகம் அளித்தது. மைததிய வ்தனீ ஆராயச்சி மைற்றும் 
ெயிற்சி நிறுவனததின ஓயவுபெற்்ற துள் இயக்குநர டாக்டர ைட்சுமி ராவ் கவுரி 
அவரகள் உருவாக்கிய மைைரச்சிப் ெருவ நாட்காட்டி எங்களுக்குப் பெரும்ெயன 
்தந்தது.

www.ruralindiaonline.org இள்ய்தைததில் பவளியிடப்ெட்ட புளகப்ெடங்களைப் 
ெயனெடுத்த அனுமைதியளித்த பீப்பிள்ஸ் ஆரக்கிவ் ஆஃப் ரூரல் இநதியா (PARI) 
மைற்றும் எஸ். பேந்தளிர ஆகிவயாருக்கு நனறி.

IFPயிலிருநது உள்ளீடுகள் மைற்றும் நட்பு்தவி வழங்கியவரகளுக்கு நனறி 
ப்தரிவிக்கிவ்றாம்: ஆங்கிை வளரவுகளைப் ெடிததுத ்தங்களின மைதிப்புமிக்க 
கருததுக்களையும் அ்தன ்தமிழ்பமைாழிபெயரப்ளெப் பிளழதிருததியும் வழங்கிய 
முதது பவ. பிரகாஷ மைற்றும் கண்ன.எம் அவரகளுக்கு நனறி; வளகபிரித்தல் 
மைற்றும் பி்ற ேநவ்தகங்களைத ப்தளிவுெடுததிய பி. உமைா மைவகஸ்வரி மைற்றும் 
என.ொைச்ேநதிரன ஆகிவயாருக்கு நனறி. இந்தத திட்டததிளனச் பேயல்ெடுத்த 
நிரவாகம் மைற்றும் ப்தாழில்நுட்ெ ரீதியாக எப்வொதும் இனமுகததுடன உ்தவும் 
அலுவைரகள் அளனவளரயும், இறுதியாக ஆரவமுடன வ்தனீக்கள் மைற்றும் 
இ்தர மைகரந்தச் வேரப்பிகளுக்கு அளடக்கைம் வழங்கிய காைஞ்பேன்ற வ்தாட்ட 
ெராமைரிப்ொைர விஜயரங்கன அவரகளையும் நனறியுடன நிளனவு கூரகினவ்றாம்.

இந்த நூல் CNRS-MITI (POLLIN திட்டம்), NABARD மைற்றும் Institut Français-
India ஆகிய அளமைப்புகளின நிதியு்தவியுடன பவளியிடப்ெடுகி்றது. வமைலும் இது 
Fickus-B (பிரஞ்சு-இநதிய ெரிமைாற்்றம், அறிவு மைற்றும் ெல்லுயிர ெயனொடுகள்) 
திட்டததின ஒரு ெகுதியாகும். இது 2021-2022ல், இநதிய மைற்றும் பிபரஞ்சு 
விஞ்்ானிகள், கல்வியாைரகள், வல்லுநரகள், விவோயிகள் அளமைப்புகள் 
மைற்றும் பொதுச் ேமூக பிரதிநிதிகள் ஆகிவயாருக்கு இளடவய ெல்லுயிர 
பெருக்கம் ெற்றிய கருததுப் ெரிமைாற்்றததிற்காக உருவாக்கப்ெட்ட ்தைமைாகும். 
நமைது நாட்டுதவ்தனீக்களைப் ொதுகாப்ெ்தற்கான பகாள்ளககளை ஊக்குவிக்கவும் 
விவா்தங்களை முனபனடுக்கவும் மைகரந்தச் வேரக்ளகயில் நாட்டுதவ்தனீக்களின 
முக்கியததுவதள்தப் பொதுமைக்களுக்கும் விவோயிகளுக்கும் பகாணடுபேல்வதும் 
இந்தப் புத்தகததின வநாக்கமைாகும். சிறு அைவிைான இந்த முயற்சி, கடினமைாகப் 
ெயணிததுத வ்தளனச் வேகரிக்கும் வ்தனீக்களின முயற்சிக்கு ஒத்த்தாகும்.
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முன்னுல�

இந்தச் சிறுநூல், புதுச்வேரியில் உள்ை மைகரந்தச்வேரப்பிகள், பூக்கள் மைற்றும் 
விவோயம் ஆகியவற்றுக்கு இளடவயயான உ்றவுகளையும் அளவ நம் ெகுதியின 
வியக்கத்தக்க ெனமுகத்தனளமைளய எவ்வாறு நிளைததிருக்கச் பேயகின்றன 
எனெள்தயும் ெற்றியது. 1980-ல் ்தாமைஸ் ைவ்ஜாய (Thomas Lovejoy) எனெவர 
‘ெல்லுயிரச் சூழல்’ (Biodiversity) என்ற வாரதள்தளய உருவாக்கினார. ெல்லுயிர 
எனெது நமைது பூமியில் வாழும் ெல்வவறு வளகயான உயிரகளைக் குறிக்கி்றது. 
1980களின இறுதியில் ‘ெல்லுயிர’ எனெது சுற்றுச்சூழலில் அழிநதுவரும் 
உயிரினங்களையும் குள்றநதுவரும் ெனமுகத்தனளமைளயயும் குறித்த 
பினனணிளய உள்ைடக்கி விரிவுெடுத்தப்ெட்ட்தாக மைாறியது.  ்தாவரங்களும் 
மைகரந்தச்வேரப்பிகளும் வகாடிக்க்க்கான ஆணடுகைாக இள்நவ்த ெரி்ாமை 
வைரச்சியளடநதுள்ைன. அளவ இப்வொது கடுளமையான அச்சுறுத்தளை 
எதிரபகாணடுவருகின்றன. அ்தன பினவிளைவுகளை நாம் இனனும் 
முழுளமையாகப் புரிநதுபகாள்ைவவணடியுள்ைது.

"புதுச்வேரி ெகுதியில் மைகரந்தச்வேரப்பிகளைப் ொதுகாத்தலும் வவைாண 
சூழலியலில் நிகழும் மைாற்்றங்களும்" (POLLIN) என்ற ஆயவுததிட்டம் (ஜனவரி 
2021-மைாரச் 2022) விவோயதள்த அ்தன சூழலியல் மைாற்்றததின பினனணியில் 
புரிநதுபகாள்ளும் முயற்சியில் உருவாக்கப்ெட்டது. வமைலும் இந்த ஆயவுததிட்டம் 
புதுச்வேரியில் விவோயததில் மைகரந்தச்வேரப்பிகளின ெங்களிப்ளெ, குறிப்ொக 
நாட்டுத வ்தனீக்களின ெங்களிப்ளெ ஆயவு பேயகி்றது. வ்தனீக்கள் ெருவநிளை 
மைற்றும் வாழ்விடமைாற்்றங்களுக்கு ஏற்ெ மைாறுகின்றனவா? விவோயிகளும் 

வ்தனீ வைரப்ெவரகளும் பெரும்ொைான 
்தாவரங்களின வாழ்வில் மைறுஉற்ெததிளய 
உறுதி பேயயும் இனறியளமையா்த 
நளடமுள்றயான மைகரந்தச்வேரக்ளக ெற்றி 
எவ்வாறு புரிநதுபகாணடுள்ைாரகள்? 
எனெது வொன்ற வகள்விகளை 
முனளவதது ஆயவு பேயதுவருகி்றது. 
உசுட்வடரிக்கு அருகில் பமைரளவயில் 
குறிப்ொக Sri Aurobindo International  
Centre of Education (SAICE)-இன Ecolake 
திட்டமும் ொணடிச்வேரி பிரஞ்சு ஆயவு 
நிறுவனமும் ்தனிநெரகவைாடு வேரநது 
வமைற்பகாணட கூட்டு முனபனடுப்வெ 
இந்தச் சிறுநூலுக்கான தூணடு்தைாகும். 
பூச்சிகள் நமைது ெணொட்டுக் கற்ெளனயின 
ஒரு ெகுதியாக இருக்கின்றன. உ்தார்மைாக, 
ேங்ககாைத ்தமிழ்க் கவி்ர ஒருவர, 
கா்தைளன ஒரு வ்தனீயுடன ஒப்பிடுகின்றார. 

வ்தனீ ஒரு பூவிலிருநது மைற்ப்றாரு பூவுக்குப் 
ெ்றப்ெள்தக் கா்தைனின கு்தவ்தாடு 
ஒப்பிட்டுக் கா்தலியின வருத்ததள்தப் ெதிவு 
பேயகி்றார.

அம்ை வதாழி,்்தாழி! நம் ைணல
நறுந்ண சிலம்பின் நதாறு குணலக ்கதாந்ள்

த்கதாங்கு உண வணடின் த்யரநது  
பு்ைதாறி, நின் 

வன்புண்ட வி்ல ்கவின் த்கதாண்ட
அன்பிலதாளன் வந்்னன், இனி்ய.
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பொதுவாக இநதியக் கவிள்தகள், பூக்கள் 
மீது வ்தனீக்கள் பகாணடுள்ை கா்தைால் 
ஈரக்கப்ெட்டுள்ைன. இருப்பினும் அளவ 
ப்தாழிைாளிப் பெண வ்தனீக்களைத ்தவ்றாக 
அளடயாைப்ெடுததுகின்றன. 1937 இல் 
பவளியான கனனடக் கவி்ர டி.ஆர. 
பெநதவரயின ெராக் (மைகரந்தம்) கவிள்தயில் 
இவ்வாறு எழுதுகி்றார, 

ை்கரந்ம் நுனிக்கதாலில ்கதாததிருககி்து 
உன் சின்்ன முத்ம் ்்தாதும் 

ஒரு புதிய ்ண்டபண்க ்கதாட்ட.
 
(மூைம்: ேகிகி்தா, ஆங்கிை பமைாழியாக்கம்: 

மைா்தவ் வக. அஜஜம்பூர,  
்தமிழில்: IFP குழு)

இந்தக் கவிள்தகளைப் ெடிக்கும்வொது 
நமைக்கும் இந்தக் வகள்விகள் எழைாம்: 
பூவுக்குள் எனன நடக்கி்றது? மைகரந்தம் 
என்றால் எனன? பூக்களின வயது எனன? 
சுற்றுச்சூழலுக்குத துள்நிற்குமைாறு 
ேமூகதள்தயும் அறிவியளையும் எவ்வாறு 
ஒனறிள்தது அறிவது? புதுச்வேரியில் 
அள்த எவ்வாறு பேயல்ெடுததுவது?

நறுஞ்சுணவக கீணரயின் 
ை்கரந்ததின் 1000 ை்டங்கு 

நுண்ைதாககிய 
்்டம். நன்றி: எஸ்.பிரசதாத, IFP.

நறுஞ்சுணவக கீணரயில ை்கரந்ம் 
்ச்கரிககும் ்கதாடடுத ்்னீ, 
்்டம்: லதாசர ழதான், IFP

https://nazirali.blog/2014/01/30/the-honeybee/
https://darabendreinenglish.com/2016/04/22/the-pollen-calls-%E0%B2%AA%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%97/
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புனி் லூயி வீதியும் ்தாணடிச்்சரி பிரஞ்சு ஆய்வு 
நிறுவ்னமும், புதுச்்சரி, பிபரவரி 2022.  

்்டம்: லதாசர ழதான், IFP

ஈச்ச ைரம், நதாவல, ்கருங்்கதாலி, ்ரணி, சவுண்டல, விரதாலி, ைஞ்சள் த்கதான்ண் 
்்தான்் ்தாவர இ்னங்்கள் த்கதாண்ட வ்ண்ட தவப் ைண்டல ்சுணை ைதா்தாக 

்கதாடு்களின் ்கதாடசி. ்்டம்: லதாசர ழதான், IFP. அடுத் ்்டம், கீ்ழ, ஒரு 
விவசதாயப ்ணணை, பி.எஸ். ்தாணளயம், புதுச்்சரி, பிபரவரி 2021.  

்்டம்: கி. அனு்ைதா, IFP
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நம்்மச சுற்றிலும் ்தேனீக்கள்

அணைதா, ்ை்ல ்தாருங்்க! அந்த 
்்்னண்ட தரதாம்் உயரததில 

இலணல, இன்று இரவு தநருபண் 
ணவததுத ்்்னழிக்கலதாைதா?

அது அண்வி்ட இரணடுை்டங்கு இருக்கலதாம்! 
்ைலும் அணவ ஒரு த்ரிய ்்்னண்டயில 
வதாழ்கின்்்ன. ்்்னண்டயின் அந் மூணல 

புண்டததிருப்ண்க ்கவனித்தாயதா? அங்கு்தான் 
்்ன் ்ச்கரிததுணவக்கப்டடிருககும். 
ைக்கள் த்ரும்்தாலதா்ன சையங்்களில 
தைதாத் ்்்னண்டணயயும் அழிததுத 

்்த்னடுககி்தார்கள். அ்ற்குப ்திலதா்க அந்ப 
்குதிணயைடடும் தவடடி எடுத்தால ்்தாதும்.

உ்னககுத ்்ன் ்வணடுைதா? 
த்கதாஞ்சம்த்தாறு, என்னுண்டய நண்ர 
தசலவதாணவக கூபபிடுகி்்ன். அவரி்டம் 
நலல ்யதாசண்ன இருககும். ஏன் அந் 

ைணலத்்னீக்கணளத த்தாந்ரவு 
தசய்ய்வணடும்? ்்னீக்கள் அவற்றின் 

்்ணவக்கதா்க ்ச்கரித் ்்ண்ன 
அணைதியதா்க உணைடடும்.

அப்தா, அதில 50,000ககும் 
அதி்கைதா்ன ்்னீக்கள் இருககும் 
என்று நிண்னககிறீர்களதா? அந் 

ரீங்்கதாரச் சத்ம் எ்னககுக ்்கடகி்து.
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்்னீக்களு்டன் நண்ர்களதாவ்ற்கு அப்தா 
எ்னககுக ்கற்றுத்ருகின்்தார. ்்னீக்கள் 

நைககுப த்ரிய அளவில உ்வி தசய்கின்்்ன 
என்று தசதாலகின்்தார.

முருங்ண்க ைரததின் மீதுள்ள அடுககுத்்னீ 
ஒன்ண்யும் ்ட்டதாம்பூச்சி்கணளயும் 
எறும்பு்கணளயும் வநது ்தாருங்்கள்.  

அணவ என்்ன தசய்கின்்்ன?

ை்கரந்தண்யும் பூந்்ண்னயும் ்்னீக்கள் ்ச்கரிதது 
அண்டககு எடுததுச்தசன்று ்்்னதா்க ைதாற்றும். நீ 

்ரதாைரிப்்ற்்கதா்க நதான் சில நதாடடுத ்்னீக்கணளப 
த்டடி்களு்டன் த்கதாணடுவநதுள்்ளன். 

நீண்ட தூரததிலிருநது ்்னீக்கள் 
வநது்சரநதுள்ள்ன. அ்்னதால ்்னீக்கள் ்ங்்கணள 
ஆசுவதாசப்டுததிகத்கதாணடு இந் இ்டததிற்குப 

்ழ்கடடும். இன்று ்ை்கமூட்டைதா்க ்வறு உள்ளது. 
்்னீக்கள் சூரிய ஒளிமிக்க ்்கணல விரும்பும். நதாம் 

்்னீக்கணள நதாணள சநதிக்கலதாம்.
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்ணணை எப்டி உள்ளது? உங்்கள் 
த்ன்ண்னைரங்்கள் எவவளவு உயரைதா்க 

வளரநதுவிட்ட்ன!

த்ன்ண்னயின் பூக்கணளப 
்தாரததீர்களதா அப்தா?

எங்்களி்டம் த்கதாஞ்சம் எள்ளும் த்கதாஞ்சம் 
த்ன்ண்னைரங்்களும் உள்ள்ன; ஆ்னதால விணளச்சல 
்தான் சரியிலணல. வதாங்குவ்ற்கு எது நலல விண் 

என்று த்ரியவிலணல, ்ைலும் உரமும் பூச்சிைருநதும் 
விணல அதி்கைதாகிவிட்டது. ஒவதவதாரு ஆணடும், 

புது யுகதி்கணளக ண்கயதாள முயற்சிககி்்ன். 
உ்னக்்க த்ரியும், விவசதாயி்களுககு ஓய்வு என்்்் 

கிண்டயதாத்ன்று!

த்ன்ண்னைரப ்தாணளயில அதி்கப்டியதா்ன ஆணபூக்கள் ்ை்லயும், சிறி்ளவு 
த்ணபூக்கள் கீ்ழயும் ்கதாைப்டும். பூக்கள் எவவளவு தநருக்கைதா்க உள்ள்ன, ்தாரத்தாயதா. 

இருபபினும் ஆணபூவிலிருநது த்ணபூவிற்கும், ஒரு ்தாவரததிலிருநது ைற்த்தாரு 
்தாவரததிற்கும் ை்கரந்தண் எடுததுச்தசலல ஒரு பூச்சி ்்ணவப்டுகின்்து. அப்டிதயதாரு 

பூச்சி இலணலதயன்்தால, த்ன்ண்னயும் இலணல, எந்ப பூவும் விண்யதா்கதாது.

இந் முககியைதா்ன 
்வணலணயத்தான் உலகில 

உள்ள அண்னததுப ்யிர்களிலும் 
்்னீக்கள் தசய்கின்்்ன. 
இது ந்டக்கதாைல உை்வ 

இலணல! ைரி, அண் எப்டி 
அணழப்தார்கள்?

்்னீக்கள் ஒரு பூவிலிருநது 
்்னது ்கதாலதால ை்கரந்தண் 
ஒற்றிதயடுததுப பி் பூக்களில 

்டிய ணவககும்.
த்ண பூ

ஆண பூ

ை்கரந்ச்்சரகண்க என்று 
அணழப்தார்கள், அப்தா!



பிரிவு 1

புதுச்சேரி உயிர்சசூழல் மண்டலம்

புதுச்சேரி, தென்னிந்தியாவில் ெமிழ்ாட்டாடு எல்்லை்யப் பகிர்ந்துத�ாள்ளும் 
யூனியன் பிர்ெசேமாகும். புதுச்சேரி உயிர்சசூழல் மணடலைம், உலைகில் மீெமுள்்ள 
"வறணட தவப்பமணடலை பசு்மமாறாக் �ாடு�்்ள" (Tropical Dry Evergreen 
Forests - TDEF) உள்்ளடக்கிய ஒன்றாகும்.

புதுச்சேரி்ய உள்்ளடக்கிய ்சோழமணடலைக் �டற�்ர்யதயாடடித் 
திடடுத்திடடா�க் �ாணப்படும் வறணட பசு்மமாறாக் �ாடு�ளில் இருக்கும் 
ொவர இனங�ள், நீணட வறணட �ாலைத்்ெயும் குறுகிய �ாலை்ம வீசும் 
பலைத்ெ புயல் �ாற்றாடு தபரும்ழ்யயும் ொஙகும் ென்்ம த�ாணட்வ. 
உள்ளூர் ்ம்பிக்்��ள் �ாரணமா�ப் பலை ொவர இனங�ள் ‘�ாப்புக் �ாடு�ள்’ 
என்பொ�ப் பாது�ாக்�ப்படடுள்்ளன. திடடுத்திடடா�க் �ாணப்படும் �ாப்புக் 
�ாடு�ளிலுள்்ள சிறு தசேடி�ள் அவவப்்பாது �்்ளயப்படடாலும் இந்ெக் 
�ாடு�ள் குறிப்பிடத்ெகுந்ெ எணணிக்்�யிலைான மர வ்��்்ளயும் (102) 
பறறும் த�ாடிவ்��்்ளயும் (47) உள்்ளடக்கித் ெங�ள் பன்மு�த்ென்்ம்யக் 
�ாடடுகின்றன. இஙகு �ாணப்படும் ெனித்துவமான மர இனங�ளுள், ஆதிக்�ம் 
தசேலுத்தும் மர இனங�்ளாவன: தமமிசி்லைான் அம்தபல்லைாடடம், ட்ர�லிசியா 

மெரமவெயில் மீடமடெடுக்கப்படடெ வெறணடெ மவெப்பெணடெல ்பசுமெொறாக ்காடு. 
்படெம்: லாசர ழான், IFP

1
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இடெமிருந்து வெலம்: ்காயாம்பூ (மெமிசிலலான்  அம்ம்பல்லாடடெம்), 
டமரை்கலிசியா ஸல்பலரைா்கார்பா ெற்றும் மவெண்ணங்கு (மடெலரைாஸம்பரெம் 

சும்பரிஃல்பாலியம்) ெலர்கள். ்படெம்: P. உொ ெல்கஸவெர, IFP

முந்திரப பூவில் லேமைச் லச்கரககும் அடுககுதலேனீ 
(ஆவெணித லோடடெம், புதுச்லசர). ம்காசுதலேனீயும் 
இதில் ெ்கரைந்ேதமேச் லச்கரககும்.  
்படெம்: இந்து அயயைார, IFP

இந்ே வெமரை்படெம் லசாழ ெணடெலக ்கடெற்்கமரையில் உள்்ள புதுச்லசர (1914-
1960) ெற்றும் ்கடெலூர (1945-1974) ்பகுதி்களில் ்பதிவொை ெமழப ம்பாழிவு 
ெற்றும் ேட்பமவெப்ப அ்ளவின் நிலவெரைம் ஆகும். ல்காமடெ்காலதமே ஊடெறுதது 

லெ ொேததில் சிறிே்ளவு செச்சீரைற்ற முமறயில் ெமழ ம்பாழிவெோ்கப 
்பதிவுமசயயப்படடுள்்ளது எை மசால்கிறார மெஹர லஹாம்ஜி (்படெம் 2. 1, 

நவயா மரைகு, முமைவெர ்படடெ ஆயலவெடு 2019).ல்காயில் ்காடு, கீழ்பபுததுப்படடு, ்பாணடிச்லசர ்பல்்கமலக்கழ்கம் அருகில் 
்படெம்: அன்்பரைசன் எம்., IFP

ஸ்ப்ரா�ார்பா மறறும் தட்ராஸதபர்மம் சுதபரிிஃ்பாலியம் (Memecylon 
umbellatum, Tricalysia sphaerocarpa and Pterospermum suberifolium). பலை மலைர்�ள் 
தவள்்்ள நிறத்ொலும் ்றுமணத்ொலும் பழங�்ளாலும் ம�ரந்ெச்சேர்ப்பி�ளுக்கு 
ம�ரந்ெம், ் ென் மறறும் பழங�்்ளப் பரிசோ�த் ெருகின்றன. தவப்பமான, வறணட 
�ாலைங�ளில் 68% ொவர இனங�ள் ம�ரந்ெச ்சேர்க்்�க்குத் ்ெனீக்�ள் சோர்ந்ெ 
ம�ரந்ெச்சேர்க்்�்ய்ய ்ம்பியிருப்பொ� விஞ்ானி�ள் �ணடறிந்துள்்ளனர்.

�ாப்புக் �ாடு�ள் என்ப்வ தெயவங�ள், வீர ்ாய�ர்�ள் அல்லைது 
்பார்வீரர்�ளின் நி்னவா� உருவாக்�ப்படட அடர்ந்ெ, இயற்�த் ொவரங�ள் 
சூழந்ெ பாது�ாக்�ப்படட இடங�்ளாகும். பணபாடடு, மெ ்ம்பிக்்��்்ள 
ஊக்குவிக்�க்கூடிய, மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாயந்ெ வீடடுத் ொவரங�்்ளக் 
த�ாணட பல்லுயிர் வாழிடமா�வும் �ாப்புக் �ாடு�ள் வி்ளஙகுகின்றன. புதுச்சேரியில் 
உள்்ள �ாப்புக் �ாடு�ள் "்�ாயில் �ாடு�ள்" என அ்ழக்�ப்படுகின்றன. இ்வ 
தபரும்பாலும் வனத்தி்லைா அல்லைது புறம்்பாக்கு நிலைங�ளி்லைா, ்�ாயில் 
நிலைங�ளி்லைா சிலை ்்ரங�ளில் ெனியார் நிலைப்பகுதி�ளி்லைா �ாணப்படுகின்றன. 
புதுச்சேரியில் ஐயனார், பச்சேவாழியம்மன், தபா்றயாத்ெம்மன், 

தசேல்லியம்மன், �ாளியம்மன், மது்ரவீரன் ஆகிய சிறு 
தெயவங�ளுக்�ான ்�ாயில்�்்ளச சுறறி 0.2 முெல் 
5.0 தெக்்டர் வ்ரயிலைான நிலை அ்ளவு�ளில் 123 
�ாப்புக் �ாடு�ள் அ்டயா்ளம் �ாணப்படடுள்்ளன.

உணவுக்�ா�ப் பூக்�்்ள ்ம்பியுள்்ள ்ாடடு 
ம�ரந்ெச்சேர்ப்பி�ள் பருவக்�ாலைங�்ளாலும் 
ம்ழப்தபாழிவு�்ளாலும் பாதிப்ப்டகின்றன. TDEF 
பகுதி�ள் ம்ழம்றவுப் பிர்ெசேத்தில் உள்்ளன. நீணட, தவப்பமான, வறணட 
பருவ�ாலைத்்ெக் த�ாணடுள்்ளன. புதுச்சேரியில் ஆணடுக்கு சேராசேரியா� 1282 
மி.மீ. ம்ழ தபாழிகிறது. ஜனவரி முெல் ஜூன் வ்ரயிலைான வறணட �ாலைங�ளில் 
60 மி.மீ. ம்ழ தபாழிகிறது. தபரும்பான்்மயான ம்ழப் தபாழிவு அக்்டாபர் 
முெல் டிசேம்பர் வ்ரயிலைான வடகிழக்குப் பருவம்ழக் �ாலைத்திலும் கு்றந்ெ 
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அ்ளவில் ஜூன் முெல் தசேப்டம்பர் வ்ரயிலைான �ாலைங�ளிலும் கி்டக்கிறது. 
இப்பகுதியில் மாெ சேராசேரி தவப்ப அ்ளவு 24.5°C முெல் 32.5°C வ்ர இருக்கும்.

புதுச்சேரியின் முக்கிய உணவுப் பயிர்�்ளா� அரிசி, ்சோ்ளம், மக்�ாச ்சோ்ளம், 
�ம்பு, ் �ழவரகு, பருப்பு வ்��்ளா�க் த�ாள்ளு, துவரம்பருப்பு, ெட்டப்பயிறு, 
உளுந்து, பச்சேப்பயறு, பணப்பயிர்�்ளா�க் �ரும்பு, பருத்தி, எணதணய 
வித்துக்�ள், ்ெங�ாய, எள், மி்ள�ாய மறறும் முந்திரியும், ்ொடடக்�்லைப் 
பயிர்�்ளா� வா்ழ மறறும் மாந்்ொப்பு�்்ளயும் குறிப்பிடலைாம்.

2017 ஆம் ஆணடில் 6,42,000 தெக்்டர் பயிர்நிலைங�்்ளக்த�ாணட இப்பகுதி 
70% வயல்�்ளால் சூழப்படட நிலைப்பரப்பா� வ்ரபடம் �ாணபிக்கின்றது. 
2,07,000 தெக்்டர் பரப்ப்ளவில் பல்்வறு மரங�்்ளக் த�ாணட 
நிலைப்பரப்்பயும் �ாணமுடிகின்றது. பிசசோவரம் ்பான்ற சேதுப்புநிலைங�ள் 1.5% 
பரப்ப்ளவிலும், 4.5% பரப்ப்ளவில் சேவுக்கு மரக்�ாடு�ளும், 18% பரப்ப்ளவில் 
தென்னந்்ொப்பு�ள், முந்திரித் ்ொடடங�ள் மறறும் வறணட தவப்பமணடலைக் 
�ாடு�்்ள உள்்ளடக்கியொ�வும் �டடிடங�ள் நி்றந்ெ பகுதி 1.8% அ்ளவிலும் 
�்ளர்மண, மணல் திடடு�ள் மறறும் பா்ற�ள் நி்றந்ெ ம்லைப்பகுதி�ள் 4% 
அ்ளவிலும் இருப்பொ� வ்ரபடம் �ாடடுகின்றது. 

1988-2017 ஆணடு�ளுக்கு இ்டயில் மூன்று குறிப்பிடத்ெகுந்ெ மாறறங�்்ளக் 
�ாணமுடிகின்றது: 

1. தவவ்வறு வனப்பகுதி�ளில் 1,16,000 தெக்்டர் அ்ளவு விருத்தி 
அ்டந்துள்்ளது. இது ்ாம் ஆயவு தசேயயும் பகுதியில் 12% ஆகும். 
தபரும்பாலைான தவப்பமணடலை ் ாடு�ள் அல்லைது பிர்ெசேங�ளில் மாறறத்திற�ான 
முக்கிய உந்துசேக்தியா�க் �ாடழிப்பு இருப்ப்ெ ஒப்பிடும்்பாது இது ஒரு ்ல்லை 
அறிகுறியா�த் தெரிகின்றது. ஆனால், ்ாம் வனப்பகுதி என்று அ்டயா்ளம் 
�ாணும் இடங�ள், முந்திரி மறறும் தென்னந்்ொப்பு�்்ளயும் உள்்ளடக்கி்ய 
�ணக்கிடப்படடுள்்ளன. இது மடடுமல்லைாமல், 2017ல் சேவுக்கு மரத்்ொப்பு�ள், 
1988 ஆம் ஆண்டப்்பாலை மூன்று மடஙகு தபருக்�ம்டந்துள்்ளன. என்வ 
அ்னத்துக் �ாடு�ளும் தசேழிப்பான தவப்பமணடலைக்�ாடு�ள் என ஆ�ாது.

இந்ெப் புதிய வனப்பகுதி�ளில் தபரும்பாலைான்வ �டலூருக்கு வடக்கில் குறிப்பா� 
பாணடிச்சேரிக்கு வடக்கிலும் ஆ்ராவில்்லைச சுறறியும் அ்மந்துள்்ளன. 
தபரும்பாலும் இந்ெப் புதிய வனப்பகுதி�ள் அ்னத்தும் 1988 ஆம் ஆணடில் 
வி்்ளநிலைங�்ளா� இருந்ெ்வ. என்வ, இ்ெ ்வத்துப் பார்க்கும்்பாது 
1988ஆம் ஆணடின் �ணக்த�டுப்பின்படி வி்்ளநிலைங�ளின் பரப்ப்ளவில் 8% 
அ்ளவுக்கு,  குறிப்பா� 54,000 தெக்்டர் வி்்ளநிலைப் பரப்்ப இந்ெப் பகுதி 
இழந்துள்்ளது.1970்களிலிருந்து மசயற்ம்ககல்காள்்கள் நம் நிலப்பரைபம்ப வெமரை்படெொககியுள்்ளை. 

ஆன்டரயூவும் நற்்பவியும் ேயாரததுள்்ள, வெமரை்படெததில் ்காடடெப்படடுள்்ள, லசாழெணடெலக 
்கடெற்்கமரையில் ்கழுமவெளி சதுபபு நிலம் (்பாணடிச்லசரயின் வெடெககுப்பகுதி) முேல் நாகூர 

வெமரையிலும் ்கடெலுககு லெற்ல்க 50 கி.மீ. தூரைமும் இருப்பமேக ்கா்ணலாம்.
முன்்பக்கம்: சகதி நற்்பவி & ஜூலியன் ஆன்டரயூ ேயாரதே வெமரை்படெம்.
USGS இலிருந்து ேரைவிறக்கப்படடெது.
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2. ்ாம் ஆயவு தசேயெ பகுதியில் 6% அொவது 53,000 தெக்்டர் பரப்ப்ளவில் 
53,000 தெக்்டர் அ்ளவு �ாடு�ள் அழிக்�ப்படடுள்்ளன. மாறறங�ள் 
சிக்�லைானொ�வும் முரணபாடு�்்ளக் த�ாணடொ�வும் இருக்�லைாம்; சிலை 
இடங�ள் வி்்ளநிலைங�ளிலிருந்து �ாடு�்ளா�வும், சிலை இடங�ள் �ாடு�ளிலிருந்து 
வி்்ளநிலைங�்ளா�வும் மாறியிருக்கின்றன. 1988க்கும் 2017க்கும் இ்டயிலைான 
�ாலை�டடங�ளில், இந்ெ வனப்பகுதி�ளில் விவசோயச தசேயல்பாடு�்்ளக் 
�ாணமுடிகின்றது. அ்வ அவரவர் விருப்பப்படி வ்ளர்க்�ப்படடு தவடடப்படடன 
(உொரணமா�, பழத்்ொடடங�ள், பணப்பயிர்த் ்ொடடங�ள்).

3. ஆயவு தசேயயப்படட பகுதியில் �டடுமானப் பகுதி�ள் 1% அதி�மா� அொவது 
12,000 தெக்்டர் அ்ளவு அதி�ரித்துள்்ளது. சிறிய வீடு�்்ளப்்பால் அல்லைாமல் 
த்ருக்�மா�க் �டடப்படட �டடுமானப் பகுதி�்்ளச தசேயற்�க்்�ாள் படங�ள் 
மூலைம் ்ாம் வ்ரபடமாக்�லைாம். அந்ெப் படங�ளில் இந்ெக் �டடுமானப் 
பகுதி�ள், 1% அதி�ரித்துள்்ளது என்ப்ெக் �ாடடுகிறது. வ்ரபடமாக்�ப்படட 
ஒடடுதமாத்ெ பரப்பில் ஒரு சேெவிகிெ அதி�ரிப்பு என்பது மி�வும் கு்றவு 
என்றாலும் 2017இல் உள்்ள �டடுமானப் பகுதி�ள் 1988இன் �டடுமானப் 
பகுதி்யக் �ாடடிலும் 3 மடஙகு அதி�ரித்துள்்ளது என்பது குறிப்பிடத்ெக்�ொகும்.

என்வ, புதுச்சேரி உயிர்சசூழல் மணடலைமானது, �ாலைநி்லை மாறறங�்ளாலும் 
மனிெத் ெ்லையீடு�்ளாலும் எளிதில் பாதிக்�ப்படக்கூடியவிெத்தில் வி்ரவா� 
மாறிவரும் பகுதியா� இருப்ப்ெக் �ாணலைாம். இந்ெக் சிறுநூலில், ம�ரந்ெச 
்சேர்ப்பி�ள் மீொன, குறிப்பா�த் ்ெனீக்�ள் மீொன ொக்�த்்ெ ்ாம் �வனத்தில் 
எடுத்துக்த�ாணடுள்்்ளாம். ்மலும் ்ெனீக்�ளின் ்ல்வாழ்வயும் ்மது 
்ல்வாழ்வயும் ்மம்படுத்திக்த�ாள்்ள ்மறத�ாள்்ள்வணடிய உறுதியான 
்டவடிக்்��்்ள ்ாங�ள் பரிந்து்ரக்கி்றாம்.

பிரிவு 2

மகரந்தச ்சேர்்க்க என்றால் என்ன?

ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� என்பது ஒரு பூவின் ஆண பகுதியிலிருந்து தபண 
பகுதிக்கு ம�ரந்ெத்்ெக் �டத்துவொகும். ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� மூலைம் ொவரங�ள் 
இனப்தபருக்�ம் தசேயகின்றன. அெற�ா� அ்வ விலைஙகு�ள், பற்வ�ள் 
மறறும் பூசசி�்்ளச சோர்ந்திருக்கின்றன, �ாறறும் இெறகு உெவுகிறது. ொவரங�ள் 
இத்ெ்�ய �டத்தி�்்ளக் �வர்ந்திழுக்� தவகுமதி�்்ள வழஙகுகின்றன. 
்�ாது்ம, அரிசி, ்சோ்ளம் ்பான்ற முக்கிய பயிர்�ள் ென்-ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� 
மூலைமா�்வா அல்லைது நீ்ர்யா, �ாற்ற்யா ம�ரந்ெச ்சேர்க்்�க்குப் 
பயன்படுத்துகின்றன. ென்-ம�ரந்ெச ் சேர்க்்� என்பது ஒரு பூ அ்ெ பூ அல்லைது 
அ்ெ ொவரத்தில் உள்்ள மறதறாரு பூவிலிருந்து ம�ரந்ெத்்ெப் தபறுவ்ெக் 
குறிக்கிறது.

ென்-ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� இனப்தபருக்�த்்ெ உறுதி தசேயயும் அ்ெ ்வ்்ளயில், 
அது உள்மு� இனவிருத்திக்கும் மரபணுப் பன்்மத்ென்்ம சோர்ந்ெ இழப்புக்கும் 

ெருோணியின் ெ்ணம் ம்காணடெ சிவெபபு, மவெள்ம்ள ெலர்கள் ம்காசுதலேனீ 
ல்பான்ற ெ்கரைந்ேச் லசரபபி்கம்ள ஈரககும் ்பணபு ம்காணடெமவெ.  

்படெம்: லாசர ழான், IFP

வெறணடெ மவெப்பெணடெல ்பசுமெொறாக ்காடு்கம்ள மீடமடெடுககும் 
ெறுசீரைமெபபுத திடடெததின்கீழ், மெரமவெயில் ெ்கரைந்ேச் லசரபபியாை 

அடுககுதலேனீயின் அறிமு்கதோல் விமே்கள் விம்ளயத மோடெங்கியிருககும் 
மடெரஸ ம்காடி (Derris ovalifolia). ்படெம்: லாசர ழான், IFP
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வழிவகுக்கிறது. ஒரு்வ்்ள அ்ெத் ெவிர்க்கும்தபாருட்ட ொவரங�ள் அயல் 
ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� வழிமு்ற�்்ள உருவாக்கியுள்்ளன எனக் �ருெலைாம். 
இென் மூலைம் ஓர் இனத்தின் ம�ரந்ெம் தவவ்வறு ொவரங�ளுக்கி்டயில் 
பரிமாறிக்த�ாள்்ளப்படடு இனப்தபருக்�ம் சோத்தியமாகிறது. ம�ரந்ெச 
்சேர்க்்� சூழலியல் அ்மப்பு�்்ளயும் உயிரியல் பன்மு�த்ென்்ம்யயும் 
நி்லைநிறுத்துகிறது. இன்னும் சுருக்�மா�ச தசோன்னால், �ா்லையில் ்ாம் குடிக்� 
�ாப்பியும் உடுத்ெ பருத்தி உ்ட�ளும் சோப்பிட �ாய�றி�ளும் இருப்ப்ெ உறுதி 
தசேயகிறது. பல்்வறு வ்�யான ொவரங�ளில், வி்ெ�்்ள உறபத்தி தசேயயும் 
பூக்கும் ொவரங�்்ளப் பறறி இங்� ்பசு்வாம்.

ம�ரந்ெச ் சேர்ப்பி�ள் உயிரியல் பன்மு�த்ென்்மக்கு முக்கிய பங�ளிப்பா்ளர்�ள். 
மனிெர்�்ளால் ் ெனீக்�்்ளப் ் பாலை பரவலைான அ்ளவிறகு ம�ரந்ெச ் சேர்க்்�்யச 
தசேயய முடியாது. எனினும் இந்ெ அத்தியாயத்தின் இறுதியில் �ாடடியுள்்ள்ெப் 
்பாலை கிராமங�ளில் மனிெர்�்ளால் �ாய�றி�ளுக்�ா� ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� 
சிறிெ்ளவு தசேயயப்படுகிறது. இந்ெ உயிர்சசூழலில், ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ள் ொவர 
உணணி�ளுக்கு உண்வ உறுதி தசேயகின்றன. ்மலும் பற்வ�ளுக்கும் 
தவ்ளவால்�ளுக்கும் சிலைந்தி�ளுக்கும் இ்வ்பான்ற பிறவறறிறகும் சேத்ொன 
ம�ரந்ெமா�வும் ்ெனா�வும் ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ள் உணவாகின்றன.

பூ்ககள்: சேறார்லஸ் ்டறார்வினின ‘புரியறா்த புதிர்’ (abominable mystery)
ஏன் ் ாம் பூக்�ளில் அழ்�க் �ாணகி்றாம்? அ்வ ் மது பணபாடடு உணர்்வாடு 
ஒன்றி்ணந்திருப்பொலைா? அல்லைது அவறறின் பிர�ாசேமான நிறங�ளும் 
அழகும் வாசே்னயும் ்ம் புலைன்�்்ள ஈர்ப்பொலைா? இெனால்ொன் ம�ரந்ெச 
்சேர்ப்பி�ளும் பூக்�்ளால் ஈர்க்�ப்படுகின்றனவா? உண்மயில், அப்படி இல்்லை.  
பூசசி�ள் ம�ரந்ெம் அல்லைது ்ெ்னத் ்ெடுகின்றன. அந்ெத் ்ெடலில் உணவு, 
அென் இருப்பிடம், பூக்�ளின் இயல்பு எல்லைாம் ஒன்றி்ணகின்றன. ம�ரந்ெச 
்சேர்ப்பி�்்ள ஈர்க்கும் வ்�யில், பூக்�ளும் ெங�்்ள மறற பூக்�ளிடமிருந்து 
்வறுபடுத்திக் �ாடடும் பணபு�்்ள வ்ளர்த்துக்த�ாணடது ்பால் தெரிகிறது. 
உயிர்�ள் ம�த்ொன பாயசசேல்�ள் மூலைமா� அல்லைாமல் படிப்படியா�ப் 
பரிணாமம்டந்ென என்று சோர்லைஸ டார்வின் ்ம்பினார். ்மலும் சுமார் 
10 ்�ாடி ஆணடு�ளுக்கு முன்பு பூக்கும் ொவரங�ள் எவவாறு திடீதரன 
இனப்தபருக்�த்துக்கும் பல்லுயிர்ப் தபருக்�த்திறகும் மாறின என்பது பறறிக் 
குழப்பம்டந்ொர். இன்று அ்வொன் புற�ள், பயிர்�ள் உடபட, ொவர உலைகின் 
தபரும்பகுதியா� அ்மந்துள்்ளன. ெனது ்ணபருக்கு எழுதிய �டிெத்தில், இந்ெ 
திடீர் மாறறத்்ெ ‘புரியறா்த புதிர்’ என்று அவர் அ்ழத்ொர். எணணிக்்�யில் 
அதி�மா� இருக்�க்கூடிய 3,50,000 பதிவுதசேயயப்படட பூக்கும் ொவர 
இனங�ளின் பரவலுக்�ான �ாரணங�்்ள விஞ்ானி�்ளால் இன்னும் வி்ளக்� 
முடியவில்்லை (ஒப்பீடட்ளவில், சுமார் 1000 வ்�யான பூக்�ாெ ொவரங�ள் 
மடடு்ம உள்்ளன). ொவர உலைகில் பூக்கும் ொவரங�ள் எவவாறு ஆதிக்�ம் 
தசேலுத்துப்வயா� மாறின? புற�ளுக்கும்கூட பூக்�ள் இருக்கின்றன என்பது 
உங�ளுக்குத் தெரியுமா?

தவப்பமணடலைப் பிர்ெசேங�ளில் தபரும்பாலைான ொவர இனங�ள் பலைெரப்படட 
ம�ரந்ெச்சேர்க்்� மாறறங�ளுக்கு (multiple pollination syndrome) ஏறறவாறு 
ெ�வ்மந்திருப்ப்ெப் பலை அறிவியலைா்ளர்�ள், இயற்� ஆர்வலைர்�ள் 
�ணடறிந்துள்்ளனர். ொவரங�்்ள அ்டயா்ளம் �ாணபதில் மலைர்�ள் சிறந்ெ 
அ்டயா்ளங�ாடடி�்ளா� இருக்கின்றன. ்மலும் எவறறால், எவவாறு 
ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� ்்டதபறுகிறது என்ப்ெயும் சிலை சேமயங�ளில் பூக்�ள் 
தவளிப்படுத்துகின்றன. உொரணமா�, இரவில் பூக்கும் பூக்�ள் ஒரு சிறப்பு 
வாசே்ன்ய தவளியிடுவென் மூலைம் அந்துப்பூசசி�்்ள ஈர்க்கும், அ்ெ 
்்ரத்தில் ப�லில் பூக்கும் பூக்�ள் ்ெனீக்�்்ள ஈர்க்கும்.

விஞ்ானி தஜிஃப் ஓலைர்டன் (Jeff Ollerton) ஒரு பயிறசி்யப் பரிந்து்ரக்கிறார்:
 
"பூச்சி்கள் பூககும் ோவெரைங்்களிடெம் வெருகின்றைவொ இல்மலயா என்்பமேக 
்கவெனியுங்்கள். ெலரன் உருவெ அமெபம்பப ்பாருங்்கள். பூக்களின் சூல்கமுடி, சூல்க 
இமடெதேணடு ெற்றும் ெ்கரைந்ேபம்ப ஆகியமவெ ெங்்கலா்கக ்காடசியளிககின்றைவொ 
அல்லது பிரை்காசொை நிறததில் ்காடசியளிககின்றைவொ? பூச்சி்கம்ள ஈரக்க பூக்களுககு 
வொசமை இருககிறோ அல்லது பிரை்காசொை இேழ்்கள் இருககின்றைவொ? நீங்்கள் 
பூக்கம்ளக ம்க்க்ளால் அமசககும்ல்பாது, ஒரு ம்பரய லெ்கககுவியல் ்காற்றில் ்பறப்பது 
ல்பாலிருககுொ? அல்லது உ்ணவு லேடி வெரும் பூச்சி்கள் ெ்கரைந்ேதது்கள்்கம்ளப 
்பற்றிகம்காள்ளும்வெமரை அமவெ ெ்கரைந்ேபம்ப்களில் ஒடடிகம்காணடிருககுொ?"

்படெம்: www.freepik.com
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பூவும் அேன் ்பா்கங்்களும். ்படெம்: கிரைண லஜான்

அடுத்து, உங�்்ளச சுறறியுள்்ள இரணடு மலைர்�்்ள ஒப்பிடுங�ள். அ்வ 
்வறுபடடுக் �ாணப்படடாலும் அ்வ�ளுக்குள் சிலை ஒறறு்ம�ளும் இருக்கும். 
புல்லிவடட இெழ�ளும் அல்லிவடட இெழ�ளும் பூவின் தவளிப்புறப் 
பகுதி�்ளாகும். பூவின் புல்லிவடடப் புற இெழ�ள் தபாதுவா�ப் பச்சே நிறத்தில் 
இருக்கும், �ாரணம் அ்வ உண்வ உறபத்தி தசேயகின்றன. ்மலும் பசியுடன் 
உள்்ள விலைஙகு�ளிடமிருந்தும் வானி்லையிலிருந்தும் தமாடடுப் பருவத்திலிருக்கும் 
பூ்வப் பாது�ாக்கின்றன. நிறத்்ெயும் வாசே்ன்யயும் த�ாணட அல்லிவடட 
இெழ�ள் ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�்்ளக் �வர்ந்து ஈர்க்கின்றன. ஒரு பூவின் ஆண 
பா�ங�ள் ம�ரந்ெச ்சே�ரங�்்ளக் த�ாணட ம�ரந்ெப் ்ப�ள் என்று 
அ்ழக்�ப்படுகின்றன. பூவின் ம�ரந்ெப்்ப ம�ரந்ெங�்்ளக் த�ாணடிருக்கும். 
ஒரு பூவின் தபண உறுப்பு�ள் சூலை�ம் என்று அ்ழக்�ப்படும். இசசூலை�ம் 
மூன்று பகுதி�்்ளக் த�ாணடுள்்ளது. அ்வ சூலை�முடி, சூலை�த் ெணடு, மறறும் 
சூலை�ம் ஆகிய்வயாகும். ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ள் ம�ரந்ெத் து�ள்�்்ள ஆண 
ம�ரந்ெப்்பயிலிருந்து சூலை�த்திறகு எடுத்துச தசேல்கிறது. ம�ரந்ெத் து�ள்�ள் 
சூலை� முடி்ய அ்டந்ெதும் பாலின தசேல்�ள் வ்ளர்ந்து சூலை�த்ெணடு வழியா�ச 
சூலை�த்துக்குள் தசேல்கின்றன. அ்வ தபண பாலின தசேல்�்்ளக் �ருவுறச 
தசேயகின்றன. ம�ரந்ெச்சேர்ப்பி�ள் ொவரங�ளுக்கு இ்டயில் ம�ரந்ெத்்ெ 
மாறறுவதில் முக்கிய பஙகு வகிக்கின்றன. என்றாலும், ம�ரந்ெம் சூலை�த்ெணடு 
வழியா�ச சூலை�த்்ெ அ்டந்து வி்ெயா� வ்ளர்சசிய்டவது ொவரத்்ெ்ய 
தபாறுத்திருக்கிறது.

்படெம்: Project Hero, https://bit.ly/3cnotep

பூக்�ளின் தவவ்வறு பா�ங�்ளான இ்வய்னத்தும் ஏன் முக்கியத்துவம் 
வாயந்ெ்வயா� இருக்கின்றன? மலைர்�ள் ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�்்ளத் ெங�ளிடம் 
�வர்ந்திழுப்பென் மூலைம் அவற்ற எவவாறு ்�யாளுகின்றன; எப்படி 
எதிர்வி்னபுரிகின்றன? என்ப்ெக் கூர்ந்து �வனிப்பென் மூலைம் ம�ரந்ெச 
்சேர்க்்�யில் மலைர்�ளின் ஆக்�ப்பூர்வமான பங�ளிப்்ப ்ாம் அறியலைாம். சிலை 
விஞ்ானி�்ளால் உடனிருந்து �றறல் என்று குறிப்பிடப்படும் இந்ெச தசேயல்பாடு 
சிறிய, து்ண சோர்ந்து வாழகின்ற உயிரியல் வாழக்்�யின் வழிமு்ற�ள் 
மீதும் சுறறுசசூழல் சீர்கு்லைவு�ளின் வி்்ளவு�ள் மீதும் �வனம் தசேலுத்ெ 
ஊக்குவிக்கிறது.

ம�ரந்ெச ் சேர்க்்� என்பது ஒரு ெறதசேயல் நி�ழவு, �ாலைத்ொல் பரி்சோதிக்�ப்படட 
ஒரு பரிணாம ்டத்்ெ ஆகிய இரணடு தசேயல்பாடு�்ளா�வும் இருக்கிறது. இது 
மாறிவரும் நி்லை்ம�ளுக்கு ஏறப மாறும். இது ்ம்்ம ்மலும் ்�ள்வி�்்ளக் 
்�ட� ஊக்குவிக்கிறது: எந்தெந்ெ ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ள் எந்தெந்ெப் பூக்�ளுக்கு 
எெற�ா� வருகின்றன? ்ம்்மச சுறறியுள்்ள பூக்�ள் ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�்்ள 
ஈர்க்கும் வ்�யில் ெங�்்ள எவவாறு �ாலைப்்பாக்கில் மாறறிக்த�ாணடன? 
ம�ரந்ெத்்ெயும் ்ெ்னயும் உருவாக்குவதில் ்ாடடு, �லைப்பினத் 
ொவரங�ளுக்கி்ட்ய ஏ்ெனும் ்வறுபாடு�ள் உள்்ளனவா? ்மது சூழலில் 
உள்்ள ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ள் மீது இந்ெ ்வறுபாடு�ள் எவவாறான ொக்�ங�்்ள 
ஏறபடுத்துகின்றன? ம�ரந்ெச ் சேர்ப்பி�ளின் ் டத்்ெ்யச சுறறுசசூழல் எவவாறு 
பாதிக்கின்றது?

புல்லிவெடடெபுறஇேழ்

ெலரச்சூல்கம்

அல்லிவெடடெஇேழ்

ெ்கரைந்ேக்கம்பி

ெ்கரைந்ேபம்ப

சூல்கம்

சூல்கேணடு

சூல்கபம்ப

சூல்கமுடி
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புதுச்சேரி உயிர்சசூழல்  மணடலைத்தில்  இத்ெ்�ய ்�ள்வி�ள்  சிலைவறறுக்குப்  
பதிலைளிக்�த்  தொடஙகும்  விெமா�  POLLIN  ஆராயசசியா்ளர்�ள்  பல்்வறு  
இடங�ளில்  ்வக்�ப்படடிருந்ெ  அடுக்குத் ்ெனீப் தபடடி�ளிலும்  பா்னத் 
்ெனீக் கூடு�ளிலுமிருந்ெ  ்ென்ட�்்ளயும் ம�ரந்ெத் திரள்�்்ளயும்  ஆயவு 
தசேயொர்�ள்; ம�ரந்ெப் பா்ன�ளிலிருந்ெ ்ென்ட�ளில் த�ாசுத்்ெனீக்�்ளால்  
்சே�ரிக்�ப்படட  ம�ரந்ெத்்ெயும்   ஆயவு  தசேயொர்�ள்.  ஆனால் இது 
ொவரங�ள் பூக்கும் �ாலைத்்ெப் தபாறுத்திருப்பொல், மலைரும் பருவத்தின் 
சுழறசிக் �ாலைத்்ெதயாடடி, தவவ்வறு இடங�ளில், உரிய �ாலைங�ளில் 
எந்ெ ம�ரந்ெச்சேர்ப்பி எந்ெத் ொவரத்துக்கு வந்ெது என்ப்ெக் குறித்துக்  
த�ாள்வெற�ா�க்  (ொவரம் - ம�ரந்ெச்சேர்ப்பி)  �ணக்த�டுப்பு�்்ள 
்மறத�ாணடார்�ள். ்ன்கு  நிறுவப்படட  வழிமு்ற�்்ளப்  பயன்படுத்தி  
இரசோயனச தசேயல்மு்ற்யச தசேயதுமுடித்ெ பிறகு ஆயவுக்கூடத்தில்  
ம�ரந்ெத்திரள்�ள் நுண்ணாக்கியின்கீழ ்்ரடியா�ச ்சோதிக்�ப்படடன (�ாண�. 
Jones, 2014).

IFP-லோடடெததில் மூங்கில் ஒன்றில் வொழ்விடெம் ம்காணடெ ேச்சுதலேனீ. 
்படெம்: கி. அனு்பொ, IFP

ேன் வொழ்விடெததில் ம்பருங்ம்கான்மற ெ்கரைந்ேதமேச் லசமிதது மவெககும் 
ேச்சுதலேனீ. ்படெம்: எஸ. பிரைசாத, IFP

ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� அடிக்�டி ெறதசேயலைா� நி�ழவொல் ொவரங�ள் ம�ரந்ெச 
்சேர்ப்பி�்்ள ஈர்க்� மி�வும் �டினமா� முயறசி தசேயகின்றன. சோன்றா�, 
�ருவணடு�்்ள எடுத்துக்த�ாள்்வாம். அ்வ பூவில் அமரும்்பாது அவறறின் 
முடி�ளில் ஒறறி எடுக்�ப்படும் ம�ரந்ெத் தூள்�்்ளயும் ்சேர்த்துக்த�ாணடு 
பறக்கின்றன. அென் முடி�ள் ஒரு சிறந்ெ ம�ரந்ெக்�டத்தியா�ச தசேயல்படுகின்றன. 
இது ெறதசேயலைா� நி�ழகிறது; ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� தசேயய்வணடும் என்று 
இது ்டப்பதில்்லை. �ருவணடின் முடி�ள் ெடுப்பா�ச தசேயல்படடு அ்ெக் 
குளிரிலிருந்து பாது�ாக்கின்றன. ்ெனீக்�ள் பூவுக்கு அென் உண்வத் ்ெடி்ய 
தசேல்கின்றன; ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� ்்டதபற ்வணடும் என்பெற�ா� அல்லை. 

ொவரங�ளும் பயிர்�ளும் பல்்வறு வ்�யான பூக்�்்ள உறபத்தி தசேயகின்றன; 
அவறறின் இனப்தபருக்�மும் மாறுபடுகின்றன. இஞசி ்பான்ற ொவரங�ளில் 
பாலினமறறமு்றயில் இனப்தபருக்�ம் ்்டதபறுகின்றன. இவவ்�யில், 
விவசோயரீதியா�ப் பூக்�ள் ்ெ்வயறற்வயாகின்றன. ஆ்�யால், ம�ரந்ெச 
்சேர்ப்பி�ளும் ்ெ்வயில்லைாெ ஒன்றாகிறது. ஆண மறறும் தபண ்�மட�ள் 
�லைக்�ாெ வ்ர, அ்வ ொயத் ொவரத்தின் மரபணுவுடன் ஒத்ெொ� இருக்கும். 
மாறா�, பாலியல் ரீதியா� இனப்தபருக்�ம் தசேயயும் ொவரங�ளில் பல்்வறு 
வ்��ள் உள்்ளன. உொரணமா�, ஆண-தபண இனப்தபருக்� உறுப்பு�்்ள 
ஒ்ர பூவில் த�ாணடுள்்ள ெக்�ாளி, மி்ளகு, தவள்்ளரி, ெர்பூசேணி, �த்ெரிக்�ாய 
மறறும் தசேம்பருத்தி ்பான்ற்வ ஒளிரும் வணண மலைர்�்்ளக் த�ாணடுள்்ளன. 
அ்வ சிலை ்்ரங�ளில் இருபால் அல்லைது முழுநி்றவான பூக்�ள் என்று 
அ்ழக்�ப்படுகின்றன.

ெ்கரைந்ேங்்கம்ள உள்்ளடெககிய அடுககுதலேனீ அமடெ (இடெது) ெற்றும் ்பல 
பூக்களின் ெ்கரைந்ேங்்கம்ள நுணல்ணாககியால் 200 முமற விரவொக்கப்படடெ  

்படெம். ்படெங்்கள்: லாசர ழான் & எஸ. பிரைசாத, IFP
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�ாறறும் ம�ரந்ெச்சேர்ப்பி�ளும் ெக்�ாளிப் பூக்�ளுக்கு குறிப்பிடத்ெக்� வ்�யில் 
உெவுகின்றன. ம�ரந்ெம் தவளியிடப்படுவ்ெ உறுதிதசேயய பூக்�ளில் அதிர்வு 
ஏறபட ்வணடும். இது ‘அதிர்வு ம�ரந்ெச ்சேர்க்்�’ (buzz-pollination) 
எனப்படும். ெசசுத் ்ெனீக்�ள் இதில் சிறப்பு வாயந்ெ்வ; பூக்�ளின் அருகில் 
ெனது உட்லை ்வத்து சிறகு�்ளால் அதிர்்வ உணடாக்கி ம�ரந்ெத்்ெச 
்சே�ரிக்கின்றன.

சிலை பயிர்�ளுக்கு அயல் ம�ரந்ெச ் சேர்க்்� ் ெ்வப்படுகிறது. அொவது ஆண 
பூவிலிருந்து அ்ெ ொவர இனத்்ெச ்சேர்ந்ெ தபண பூவிறகு ம�ரந்ெத்்ெ 
எடுத்துச தசேல்லை்வணடும். இது �ரும்பு மறறும் ்�ாது்மயில் �ாறறின் மூலைம் 
்்டதபறுகின்றது. ஆனால் எள், �டுகு, சூரிய�ாந்தி, பருத்தி, தவங�ாயம், 
பாசிப்பருப்பு, த�ாத்ெமல்லி, ஏலைக்�ாய, தவண்டக்�ாய, பீன்ஸ, �ாலிிஃபி்ளவர், 
எணதணய வித்துக்�ள், அ்னத்துவ்� எலுமிச்சே, பழ மரங�ள் மறறும் 
அலைங�ாரப் பூக்�ள் ஆகியவறறுக்கு ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ள் ்ெ்வப்படுகின்றன. 
பூசசி�ள் இவறறுக்கு ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�்ளா�ச தசேயல்படுகின்றன.

்காபியில் அடுககுதலேனீ

ெருோணியில் ம்காசுதலேனீ

மவெளிர மவெணம்ண குவெம்ள பூவில் 
ெமலதலேனீ

ம்காடி லரைாஜாவில் ம்காம்புதலேனீ 
்படெம்: இந்து அயயைார, லாசர 
ழான் IFP. ்ப:15: வென்னிலாப பூவில் 
மசயற்ம்க ெ்கரைந்ேச் லசரகம்க.  
்படெம்: coorgstories.wordpress.com

புதுச்சேரியின நறாட்டுத்்தனீ்ககள்

 
்்தனீ்ககள் மட்டுமல்ல!
்மக்குக் கு்ளவி�ள், படடாம்பூசசி�ள் 
மறறும் ்ெனீக்�ள் பறறி அதி�ம் 
தெரியும்; ஆனால் அந்துப்பூசசி�ள் 
மறறும் தவ்ளவால்�ள் பறறிக் 
கு்றவா�்வ தெரியும். ஏதனனில் 
அ்வ இரவில் உணவுக்�ா�ப் 
பூக்�ளிடம் தசேல்கின்றன, அந்ெ 
்்ரத்தில் இவறறின் தசேயல்பாடு 
குறித்துக் கு்றவான ஆயவு�்்ள 
்மறத�ாள்்ளப்படடிருக்கின்றன. 
எந்ெப் பூசசி�்்ள, பற்வ�்்ள 
அல்லைது விலைஙகு�்்ள நீங�ள் 
பூக்�்்ளாடு பார்த்திருக்கிறீர்�ள்? 
ம�ரந்ெச்சேர்ப்பி�ளின் தசேயல்திற்னப் புரிந்துத�ாள்்ள ஆர்வலைர்�ள் உெவலைாம். 
்ெனீக்�ள் ்பான்ற சிலை பூசசியினங�ள் கூடு�ளில் வாழகின்றன. ஆனால் 
தபரும்பாலைான பூசசியினங�ள் வ்ளர்க்� ஏறற்வ அல்லை. நீணட �ாலைமா� 
மனிெர்�ள்கூட ம�ரந்ெச ் சேர்ப்பி�்ளா�ச தசேயல்படடு வந்துள்்ளனர். உொரணமா�, 
வன்னிலைா எனும் அவ்ர வ்�க்கு மனிெக் ்��்ளால் தசேயயப்படும் ம�ரந்ெச 
்சேர்க்்� ்ெ்வப்படுகிறது.

மகரந்தச ்சேர்ப்பிகள் கு்்நதுககறாணடுவருகின்்னவறா? 
ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ள் கு்றந்துத�ாண்ட வருகின்ற ‘த்ருக்�டி’ பறறி 
நிரூபிக்�ப் ்பாதுமான ஆயவு�ள் ்ம்மிடம் இல்்லை. இருப்பினும், விவசோயி�ள் 
�ாடடு ம�ரந்ெச்சேர்ப்பி�ள் குறிப்பிடத்ெக்� அ்ளவு அழி்வச சேந்தித்துள்்ளது 
எனவும், உலைகின் சிலை பகுதி�ளில் உள்்ாடடுத் ்ெனீக்�ள் அழிந்து வருகின்றன 
எனவும் �ணடறிந்துள்்ளனர். POLLIN திடடத்தின்கீழ ்்ர்�ாணல் தசேயயப்படட 
அ்னவரும் ்ெனீக்�ளின் எணணிக்்� கு்றந்துத�ாண்ட வருவொ�த் 
தெரிவித்ெனர். இந்தியாவிலும் இ்ெ நி்லைொன் உள்்ளது:

1. நிலை அபிவிருத்திக்�ா� இயற்�யான மறறும் பயிரிடப்படட ொவர 
வ்ளங�ள் அழிக்�ப்படுவென் மூலைம் நிலைப் பயன்பாடடு மு்ற மாறிவிடடது. 
உங�்்ளச சுறறிலும் பாருங�ள். சோ்லை்யாரங�ளில் இருக்கும் புளியமரங�ளும் 
்வப்பமரங�ளும் ்வ�மா�க் �ாணாமல் ்பாகின்றன. குறிப்பா� இயற்� 
மறறும் உயிர்்வலி�்்ள அழிக்கும்்பாது ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ளின் வாழிடம் 
அழிக்�ப்படுகின்றது. இது ்பான்ற இடங�ள் ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ளின் உணவு 
்ெடும் இடமா� இருந்துவருகின்றது. அ்னத்துப் பூக்�ளும் அ்னத்து ம�ரந்ெச 
்சேர்ப்பி�ளுக்கும் தபாருத்ெமானொ� இருப்பதில்்லை. அவறறின் அ்ளவு மறறும் 
வடிவ்மப்்பப் தபாறுத்து அ்வ ்வறுபடுகின்றன. சிலை சிறிய பூக்�ளில் 
தபரிய ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ள் அவறறின் கூரிய ்ாக்்�ச தசேருகி அதிலிருந்து 
பூந்்ெ்ன உறிஞசுவெறகு முடிவதில்்லை; அ்ளவில் சிறிய ம�ரந்ெச்சேர்ப்பி�ள் 
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புளிச்செரைப பூ மீது ்காடடு ஈ

ெஞசள் ம்காடி ்கரசாமலயில் சிறு 
ேச்சுதலேனீ

்பணம்ணககீமரையில் சிறு ேச்சுதலேனீ

நறுஞசுமவெக கீமரையில் நீல  
்படமடெதலேனீ

ஜாககுென்ஷியா மீது சிறு ேச்சுதலேனீ

உளுந்து பூவில் ்பச்மச ஈ

ல்கசவெரததினி மீது ்காடடுதலேனீ

ஹாரஸ மடெயில் கரீப்பர மீது ெலர ஈ 

புதுச்லசர ்பகுதியில் ெ்கரைந்ேச் லசரபபி்கள் ்க்ணகம்கடுபபின்ல்பாது சில ்படடொம்பூச்சி்கள், 
ஒரு எறும்பு, சில பூச்சி்கள், ்பல ்காடடு ெற்றும் ேனிதே லேனீக்கம்ளப ்பல வெம்கயாை 

பூச்மசடி்களில் ்கணலடொம். ்படெம்: இந்து அயயைார, லாசர, IFP
இவெற்றின் அறிவியல் ம்பயர்களுககுப பின்னிம்ணபம்ப ்பாரக்கவும்

சிலை உயரமான மரங�ளில் உள்்ள பூக்�்்ள அ்டயமுடிவதில்்லை. தபாதுவா�, 
பூக்�ளின் பறறாக்கு்ற, குறிப்பா�க் �ாடடுப் பூக்�ள் இல்லைாமல் ்பானது 
�ாடு�ள் அழிந்து ்பாவெறகுக் �ாரணமா� இருக்�லைாம்.

2. பூசசிமருந்து�ளும் ஒரு சிக்�லைான பிரசசே்னயாகும். விவசோயி�ள் ெங�ளின் 
வி்்ளசசே்லைப் பூசசி�ள் அழிப்பது பறறிக் �வ்லைப்படுகிறார்�ள். அ்ெ ் ்ரத்தில் 
பூசசி�்்ள அழிப்பெற�ா� அதி� அ்ளவில் பயன்படுத்ெப்படும் பூசசிமருந்து�்ளால் 
அ்னத்துப் பூசசி�ளும் இறந்து்பாகின்றன. குறிப்பா�ப் பூக்�ளில் ம�ரந்ெச 
்சேர்க்்� தசேயது விவசோயி�ளின் உறபத்தி்யப் தபருக்கும் பூசசி�ளும் ் சேர்த்்ெ 
அழிக்�ப்படுகின்றன. தவவ்வறு பூசசி�ள் தவவ்வறு அ்ளவில் அழிகின்றன. 
உொரணமா�, ஒரு ்ெனீக் கூடடத்தில் ்ெனீக்�ள் இறக்கும் ்பாது, அக்கூடடம் 
அதி� ்ெனீக்�ள் தபருகுவ்ெ உறுதிதசேயயும். ஆனால் அ்னத்து ம�ரந்ெச 
்சேர்ப்பி�ளும் இவவாறு இருப்பதில்்லை. அ்னத்து ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ளும் 
்ன்கு ஒழுங�்மக்�ப்படட சேமூ�க் �டட்மப்பில் வாழவதில்்லை.

3. பருவநி்லை மாறறம் நீணட�ாலைமா� நிலைவி வரும் ‘உணவு அ்மப்பின் 
ொக்குப்பிடிக்கும் ென்்ம’யில் சீர்கு்லை்வ ஏறபடுத்துகிறது. 2050க்குப் 

பி் மகரந்தச ்சேர்ப்பிகளின மறாதிரி

பூவெந்தியில் நீல வெரயன்

விளிம்பிப்பழததில் சிறு ேச்சுதலேனீ

சாெந்தியில் ்பழுபபு வெசீ்கரைன்

முருங்ம்கயில் எறும்பு
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1991 முேல் 2019 வெமரையிலாை இந்திய விவெசாயததின் மொதே ம்பாரு்ளாோரை 
ெதிபபும் (மொதே ெதிபபு நீலம், இடெது அச்சில்) ெ்கரைந்ேச் லசரபபி்களின் 

ம்பாரு்ளாோரைெதிபபும் (EVIP ஆரைஞசு, வெலதுஅச்சில்) ஆகியவெற்றின் ்பர்ணாெம். 
்படெம்: நிகல்காலா ்கல்லாய

ல்காழிக்கால் கீமரையில் 
ம்காசுதலேனீ 
்படெம்: லாசர ழான், IFP

பிறகு பருவ�ாலைச தசேயல்பாடு�்ளால் பயிர்�ளின் ம�ரந்ெச ்சேர்க்்�க்கு 
இ்டயூறு ஏறபடும் என்று ஆராயசசியா்ளர்�ள் �ணிக்கிறார்�ள். பருவநி்லை 
மாறறம் ொவரங�ளின் இனப்தபருக்�த் திற்னக் �டடுப்படுத்தும் என 
வ்ரயறுக்�ப்படடுள்்ளது. பருவநி்லை மாறறம் என்பது �ாறறின் தி்சே மாறறம், 
வலி்ம மாறறம், பருவ மாறறம், ெவறான �ாலைங�ளில் தபயயும் ஒழுங�றற 
ம்ழ, சிலை இடங�ளில் மி� அதி�மான ம்ழ, சிலை இடங�ளில் மி�க் கு்றவான 
ம்ழ ஆகியவற்ற உள்்ளடக்கியொ� இருக்கும்.

4. புதிொ� அறிமு�ப்படுத்ெப்படும் ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பியினங�ள் உள்ளூர்ப் 
பகுதியில் எவவாறு பாதிப்்ப ஏறபடுத்தும் என்ப்ெ ஆராயாமல் அப்படி்ய 
ஏறபது ்பரழி்வ ஏறபடுத்தும். உொரணமா�, இந்தியாவில் ்ாம் வாஙகும் 
வணி�த் ்ெனில் 85%க்கும் அதி�மான்வ இத்ொலிய அபிஸ தமல்லிதபரா 
(Apis mellifera) ்ெனீக்�ளின் மூலைம் உறபத்தி தசேயயப்படுகின்றது. குறிப்பா� 
வணி�ரீதியான ்ெனீ வ்ளர்ப்்ப ஊக்�ப்படுத்ெவும், சிறு விவசோயி�ளுக்குக் 
கூடுெல் வாழவாொரத்்ெ ஏறபடுத்ெவும் இந்ெ இத்ொலியத் ்ெனீ இறக்குமதி 
தசேயயப்படடது. இவறறின் தீவிர பசியின் வி்்ளவா� மறற உள்ளூர் ம�ரந்ெச 
்சேர்ப்பி�ள் உணவு கி்டக்�ாமல் கூடடமா� தவளி்யறுகின்றன. ்மலும், 
வணி� ்்ாக்�ங�ளுக்�ா� ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�்்ள தமாத்ெமா�ப் பரப்புவது 
்்ாய பரவுவெறகும் வழிவகுக்கும். என்வ, ‘்ாடடுத் ்ென்’ பறறி ்ாம் ்பசும் 
்பாது, "எந்ெத் ்ெனீக்�ள்" என்ப்ெயும் மனதில் த�ாள்்ள்வணடும்.

விவசேறாயிகளு்ககு மகரந்தச ்சேர்ப்பிகளறால் என்ன பயன கி்்ட்ககி்து?
விவசோயி�ளில் பலை வ்�யினர் இருக்கின்றனர். நிலைம் ்வத்திருப்ப்ெப் 
தபாறுத்து, ெமிழ்ாடடில் 92% சிறு, குறு விவசோயி�ள் 2 தெக்்டருக்கும் 
கு்றவான விவசோய நிலைம் ் வத்திருக்�க் கூடியவர்�ள். நிலைமறற தொழிலைா்ளர்�ள் 
உடபட 45% சேெவிகிெத்தினருக்கு விவசோயம் ்வ்லைவாயப்்ப வழஙகுகின்றது. 
இவவ்ளவு மக்�ளுக்கும் ம�ரந்ெச்சேர்க்்� என்ன தசேயயும்? இந்தியாவில் 160 
மில்லியன் தெக்்டர் விவசோய நிலைப்பரப்பில், 
55 மில்லியன் தெக்்டர் விவசோயம் மடடு்ம 
்ெனீக்�ள் மறறும் பிற ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�்்ளச 
சோர்ந்துள்்ளது. பயிர் வி்்ளசசே்லையும் 
உறபத்தி்யயும் அதி�ரிக்� ம�ரந்ெம் மறறும் 
்ென் கி்டக்கும் அ்ள்வப்தபாறுத்து, ஒவதவாரு 
தெக்டருக்கும் சுமார் மூன்று ்ெனீப் தபடடி�்்ள 
அ்மக்�்வணடும்.

த்ல், �ரும்பு ்பான்ற முக்கிய பயிர்�ளுக்கு 
ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ள் ்ெ்வயில்்லை. ஆனால் 
முந்திரி, நிலைக்�ட்லை, பருத்தி, தி்ன, எள், 
ஆமணக்கு, வா்ழ, ்பான்றவறறுக்கும் இெர 
�ாய�றி�ளுக்கும் ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ள் ்ெ்வ. 

்மலும் ்ெனீக்�ளுக்கு ம�ரந்ெத்்ெயும் பூந்்ெ்னயும் ்ெடுவெற�ான 
வாழவிடங�ள் ்ெ்வப்படுகின்றன. புதுச்சேரியில் வாழும் மக்�ளின் 
்ெ்வக்குப் ்பாதுமான �ாய�றி�்்ளப் பயிரிட முடியவில்்லை. அெனால் 
அென் ்ெ்வ�ளுக்கு தபங�ளூரு ்�ரத்்ெ ்ம்பியுள்்ளது. ்�ாவிட-
19 தொறறுக் �ாலைத்தில் கீ்ர�ளின் பயன்பாடும் அென் ஊடடசசேத்தும் 
மக்�்்ளக் �ாத்ெது. ெவிர்க்�ப்படட பயிரினமான �ாடடுக் �லை்வக் கீ்ர�ள், 
ஒ்ர இரவில் அதி�ம் ்ெடப்படும் முக்கிய உணவுப் தபாரு்ளானது. ்ாடடுக் 
கீ்ரயின் பூக்�ளில் ்ெனீக்�ள் உணவு ்ெடுகின்றன. ஆனால் �்்ளக்த�ால்லி 
மறறும் பூசசிமருந்து�்்ளப் பயன்படுத்துவொல் வயல்�ளில் கு்றந்ெ அ்ளவு 
�்்ளசதசேடி�்்ளயும் �லை்வ கீ்ர�்்ளயும் மடடு்ம �ாணமுடிகின்றது. அவறறின் 
இருப்பு ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�்்ளச சோர்ந்துள்்ளது. இந்ெக் கீ்ர�்்ள அ்டயா்ளம் 
�ாணும் அறிவு வயல்தவளிப் பகுதி�ளுக்கு இது்பான்ற உணவுப்தபாருட�்்ளச 
்சே�ரிக்�ச தசேல்லும் தபண�ளிடம் மடடு்ம எஞசியிருக்கின்றது.

மகரந்தச ்சேர்ப்பிகளறா்ன பூசசிகளின கபறாருளறா்தறார மதிப்பு
விவசோய உறபத்தியில் ம�ரந்ெச ்சேர்க்்�யின் முக்கியத்துவத்்ெயும்   
விவசோயத்தின் தபாரு்ளாொர மதிப்பில் இது ஏறபடுத்தும் வி்்ளவு�்்ளயும் 
நிக்்�ாலைா �ல்லைாய ஆயவு தசேயொர். அவர் உலைகின் தமாத்ெ உள்்ாடடு 
உறபத்தியில் இந்ெப் பூசசி�ளின் பங�ளிப்்ப 173 ்�ாடி டாலைர்�ள் அல்லைது 
10% என மதிப்பிடடார். 1991இலிருந்து 2019 ஆணடுவ்ர �ணக்கிடடதில் 
இந்திய விவசோயத்தின் மதிப்பு ்ான்கு மடஙகு அொவது $100 ்�ாடியிலிருந்து 
$400 பில்லியனா� உயர்ந்துள்்ளது. அ்ெ �ாலை�டடத்தில், ம�ரந்ெச்சேர்ப்பி�ளின் 
மதிப்பு $5 ்�ாடியிலிருந்து $37 ்�ாடியா� அொவது 700% அதி�ரித்துள்்ளது. 
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லெலல: மவெணமடெபபூக்களில்  ெ்கரைந்ேம்  லசரப்பேற்்கா்க  ரைதைவவொ  எஸ.
ஹரஜன்  ேைது  ெடியில்  ்கடடியுள்்ள  ம்பயில் இருந்து  ஆண  பூமவெ   

எடுககிறார. இடெது: ரைதைவவொ  ஆண  பூவின்  கூம்பிலிருந்து  சூல்கமுடிககு 
ெ்கரைந்ேதமேப ்பரைபபி  அேற்கு  அமடெயா்ளொ்க , இடெது  ம்கயில் உள்்ள 
ஒரு ்கயிற்றால்  பூமவெக  ்கடடுகிறார. வெலது: ேக்காளிப பூவின்  சூல்கமுடி 

மீது ஒரு  லொதிரைததிலிருந்து  ெ்கரைந்ேததூள்  பூசப்படுகிறது.  
்படெம்: எஸ. மசந்ேளிர / PARI. www.ruralindiaonline.org

�டந்ெ இருபது வருடங�ளில் இந்திய விவசோயத்தில் ம�ரந்ெச்சேர்ப்பி�ள் 
அதி� முக்கியத்துவம் தபறறுள்்ளன என்ப்ெ இந்ெ வ்ளர்சசி �ாடடுகிறது. இது, 
ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ளின் வீழசசி விவசோயத்்ெப் பாதிக்கும் என்ற உண்மயான 
பிரசசி்ன்ய எழுப்புகிறது. உண்மயில், இந்தியாவில் ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� 
்ெ்வப்படாெ பயிர்�்்ளவிட ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� ்ெ்வப்படும் பயிர்�ள் 
அதி�ரித்துள்்ளன. இந்ெக் �ாலை�டடத்தில் பாதிப்பு 5% லிருந்து 9% மா� 
அதி�ரித்துள்்ளொ�க் �ல்லைாயின் ஆராயசசி �ாடடுகிறது.

வ்ளர்சசி குறித்ெ  ்பரியல்  தபாரு்ளாொர சித்திரத்்ெ (macro economic picture) 
உருவாக்கும்  மூலை  வ்ளங�ள்  மீொன  ் மது  பார்்வ்ய  விரிவுபடுத்தும்்பாது  
்ாம்  அ்டயும்  முடிவு�ள்  இ்ெ  அ்ளவுக்குச சிக்�லைான்வயா�்வ  
இருக்கின்றன. �ர்்ாட�ாவில்  வி்ெ  உறபத்திக்கு  தவண்டக்�ாய, ெக்�ாளி, 
பீர்க்�ங�ாய, தவள்்ளரி ்பான்றவறறில்  ெரமான வி்ெ�்்ளப் தபறுவெற�ா� 
அயல் ம�ரந்ெச ் சேர்க்்�்ய  உறுதிதசேயவெறகுக் ் ��்ளால் ம�ரந்ெச ் சேர்க்்� 
தசேயவது அவசியமா�  இருக்கின்றது  என்று  பீப்பிள்ஸ  ஆர்க்கீவ ஆப்  இன்டியா 
(PARI - peoples archive of rural India) வுக்�ா�  எழுதிய  �டடு்ரதயான்றில் எஸ. 
தசேந்ெளிர் கூறுகிறார். ்�த்திறம் மிக்� இந்ெப் பணி, இந்தியச சேமூ�த்தில் மி� 
எளிதில் பாதிக்�ப்படக்கூடிய பகுதி்யச ்சேர்ந்ெவர்�்ளான ெலித் தபண�்ளால்  
தசேயயப்படுகிறது. இவர்�ள் கு்றவான கூலிக்கு எந்ெவிெமான பாது�ாப்்பா  
ஆொய்மா இன்றி, �டன்  என்னும் விஷசசுழலில்  வாழும்படியான  
�டடாயத்திறகு    ஆடபடடிருக்கிறார்�ள். உண்மயில், "இயற்�யான" 
்டவடிக்்� ்பாலை ்ொறறமளிக்கும் ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� தொடர்பான பணியில் 
சேமூ� மறறும் சோதீய  பரிமாணங�்்ள  தவளிப்படுத்துவ்ெக் �ாடடுவென் 
மூலைம் உணவு உறபத்தியில்  உள்்ளடஙகியிருக்கும் சேமமறற அதி�ார உறவு�ளின் 
பிறப்பிடம் குறித்து தசேந்ெளிர் விழிப்புணர்்வ ஏறபடுத்துகிறார்.

இந்ெ அத்தியாயத்தில், பூக்�ளின் சிக்�லைான, �டந்ெ�ாலைப் பரிணாமத்்ெயும் 
முக்கியமான ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� மு�வர்�்்ளயும் அறிந்்ொம். ்மது பயிர்�ள் 
�ணிசேமான அ்ளவில் ம�ரந்ெச ் சேர்ப்பி�்்ளச சோர்ந்து இருப்ப்ெயும் பார்த்்ொம். 
அடுத்ெ அத்தியாயத்தில், ம�ரந்ெச ் சேர்க்்�்ய உறுதிதசேயவெற�ா�க் �டினமா� 
உ்ழக்கும் ்ெனீக்�்்ளப் பறறி விவாதிப்்பாம்.
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பிரிவு 3

்்தனீ்கக்ளப் பற்றித க்தரிநதுககறாள்்வறாம்

்ெ்னச ்சே�ரிக்� பூ்வச சுறறிக்த�ாணடிருக்கும் ்ெனீக்�்்ள ்ாம் 
பார்த்திருப்்பாம். ஆனால் ்ெ்னச ்சே�ரிக்கும் ்ெனீக்�்்ளப் பறறித் 
தெரிந்துத�ாள்்ள்வணடும் அல்லைவா? இஙகு ்ாம் ்ான்கு வ்�யான 
்ெனீக்�்்ளப் பறறிப் பார்ப்்பாம். ் ாம் அ்னவரும் ் ெனீக்�ள் ஒரு பூவிலிருந்து 
மறதறாரு பூவுக்குச தசேல்லும் வழியில் ரீங�ாரமிடுவ்ெக் ்�டடிருப்்பாம். 
்ம்மில் சிலைர் எங�ாவது ஒரு கி்்ளயில் ்ெனீக்கூடடம் கூடு �டடியிருப்ப்ெப் 
பார்த்திருப்்பாம். அென் மூலைம் அ்னத்துத் ் ென்ட�ளும் ஒ்ர மாதிரியான்வ 
அல்லை என்ப்ெ ்ாம் �வனித்திருக்�லைாம். உயரமான மரத்தி்லைா அல்லைது 
�டடிடத்தி்லைா இவற்றவிட தபரிய ஒற்றத்்ென்ட்யப் பார்த்திருக்�லைாம். 
்ெனீக்�ளி்லை பலைவ்��ள் இருப்ப்ெயும் ்ாம் �வனித்திருக்�லைாம். 
கு்ளவி�ள், எறும்பு�ள் ்பான்ற பூசசி�ளுடன் தொடர்பு்டய அபி்ட (Apidae) 
என்ற குடும்பத்தில், ெசசுத் ்ெனீ, இ்லைதவடடும் ்ெனீக்�ள், �ாணடாமிரு� 
வணடு�ள், வியர்்வத் ்ெனீக்�ள் எனப் பலைவ்�யான ்ெனீக்�ள் உள்்ளன. 
இவறறில் சிலை வ்ளர்க்� ஏறற்வ, மறற்வ ெனியா�த் திரியும் ்ெனீக்�ள். 
்ெனீயின் சிறப்பு என்னதவன்றால், அது சேமூ�மா� வாழகிறது.

ஆறு கறால்கள் - நறானகு இ்குகள் - ஐநது கணகள்
்ெனீயின் உடலில் மூன்று பிரிவு�ள் உள்்ளன: ெ்லை, மார்பு அல்லைது �ணடம் 
மறறும் வயிறு.

்த்ல: ்ெனீயின் மூ்்ள்ய அென் உடல் அ்ளவுடன் ஒப்பிடும்்பாது அ்ளவில் 
தபரியொ� (1 மில்லி கிராம்) உள்்ளது. ்ெனீக்�ளுக்கு ஐந்து �ண�ள் உணடு. 
ஒவதவாரு பக்�த்திலும் ஒவதவாரு தபரிய கூடடுக் �ணணும் முன்பகுதியில் 
எளி்மயான மூன்று சிறிய �ண�ளும் உள்்ளன. அென் இரணடு கூர்்மயான 
உணர்திறன் த�ாம்பு�ள், மலைரின் இெழ�்்ளயும் வாசே்ன�்்ளயும் நு�ர்ெல், 
தொடுெல் மூலைம் ்வறுபடுத்தி வழி�ாடட உெவுகிறது. இது ஒரு்ஜாடி 
ொ்ட�்்ளயும் ஒரு ் ாக்்�யும் த�ாணடுள்்ளது.  தொழிலைாளித் ் ெனீ மடடு்ம 
அென் ்ாக்�ால் பூக்�ளிலிருந்து ்ெ்னச ்சே�ரிக்கும். இது ஆண ்ெனீக்�்ளால் 
முடியாது.

மறார்பு: இந்ெப் பகுதியில் �ால்�ளும் இறகு�ளும் இ்ணக்�ப்படடுள்்ளன. 
முன்பகுதியிலும் ்டுவிலும் ஒவதவாரு ்ஜாடி �ால்�ள், அ்ெதயாடடி ஒரு 
்ஜாடி இறகு�ள், இரணடு பின்னங�ால்�ள் இரணடாவது ்ஜாடி இறகு�ள் என 
வரி்சேயா� அடுத்ெடுத்து இருக்கும். ்ெனீக்�ளின் பின்னங�ால்�ளில் இரணடு 
"ம�ரந்ெக்கூ்ட�ள்" முடி�ள் சூழந்ெ்வயா� இருக்கின்றன. இக்கூ்ட�ளில் 
்ெனீக்�ள் ம�ரந்ெத்்ெச ் சே�ரித்துக்த�ாள்கின்றன. தொழிலைாளித் ் ெனீக்�ளிடம் 
மடடு்ம இந்ெ ம�ரந்ெக் கூ்ட�ள் உள்்ளன. அ்வ பூக்�ளிலிருந்து ம�ரந்ெத்்ெச 
்சே�ரிக்�வும் அவற்றக் கூடடிறகு எடுத்துச தசேல்லைவும் உெவுகின்றன.

வயிறு: இது ் ெனீயின் உடலின் மி�ப் தபரிய பகுதி. ஒரு தொழிலைாளித் ் ெனீ அென் 
வயிறறுக்குக் கீ்ழ தமழுகுத் ெ�டு�்்ளக் த�ாணடிருக்கும். அதிலிருந்து தமழுகு 
சுரக்கிறது. தபண ்ெனீயிடம் ஒரு ்ென் ்பயும் உள்்ளது. அதிலிருந்து அது 
்ெ்னத் ்ென்டயின் அ்ற�ளுக்கு மாறறுகின்றது. தொழிலைாளித் ்ெனீயின் 
வயிறறின் முடிவுப் பகுதியில் ஒரு த�ாடுக்கு உள்்ளது. அது விஷப் ்பயுடன் 
இ்ணக்�ப்படடுள்்ளது. ்ெனீ எவவ்ளவு ்�ாபப்படுகிற்ொ, அந்ெ அ்ளவிறகுக் 
�ாயத்துக்குள் விஷத்்ெச தசேலுத்தும். ்வட்டயாடுபவர்�ளிடமிருந்தும் 
அழிவிலிருந்தும் ென் கூடடத்்ெக் �ாத்துக்த�ாள்்ள அ்ளவில் சிறிய 
்ெனீக்�ளிடம் விஷமிகுந்ெ த�ாடுக்கு மடடு்ம உள்்ளது. த�ாடடுகிற ் ெனீக்�ள் 
ென் கூடடத்்ெப் பாது�ாத்து இறந்துவிடும். ஆண ்ெனீக்�ளுக்குக் த�ாடுக்கு 
இல்்லை. ஆனால் இராணித் ்ெனீக்குக் த�ாடுக்கு உணடு, இராணித் ்ெனீ 
இ்ெ மறதறாரு இராணித் ்ெனீக்கு எதிரா�ப் பயன்படுத்தும்.

்்தனீ்ககூட்்டததில் என்ன ந்ட்ககி்து?
்ெனீக்�ள் ஒரு ஒழுங�்மக்�ப்படட கூடடமா� வாழகின்றன. ்ாம் 
தெரிந்துத�ாள்்ள ்வணடிய தவவ்வறு உறுப்பினர்�ள் இதில் உள்்ளனர். அதி� 
அ்ளவில் �ாணப்படும் ஆயிரக்�ணக்�ான தபண தொழிலைாளித் ்ெனீக்�ள், 
டி்ரான் என அ்ழக்�ப்படும் சிலை ஆண ்ெனீக்�ள், இந்ெ இரணடிலிருந்தும் 
்வறுபடடுத் ் ொறறமளிக்கும் ஒரு இராணித் ் ெனீ ஆகியவற்ற உள்்ளடக்கியது 
ஒரு ்ெனீக்கூடடம் (Honeybee colony).

்படெம்: https://butterflywonderland.com

கூடடுக்கண
உ்ணரம்காம்பு

ெ்கரைந்ேககூமடெ

ொரபுக்கணடெம்
ேமல

கூரய நாககு
ம்காடுககு

வெயிறு

சிறகு்கள்

6 ்கால்்கள்
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மடடு்ம இருக்� முடியும் என்றாலும் இராணித் ்ெனீக்கு வயொகும்்பாது, 
தொழிலைாளித் ்ெனீயின் புழுக்�ளில் ஒன்றுக்குச சிறப்புணவளிக்�ப்படடு 
இராணியா� மாறறப்படும்.
 
்தமிழநறாடு, புதுச்சேரியில் ்்தனீ்ககள்
இந்தியாவில் மக்�ள் நீணட �ாலைமா�த் ் ெனீக்�்்ள வ்ளர்த்து வருகிறார்�ள். ் ென், 
்ெனீக்�ளின் வ்��்்ள மு்றப்படுத்திப் புரிந்துத�ாள்்ள சுஷ்ருெ சேம்ஹி்ெ, 
பாவப்பிர�ாசேம் ்பான்ற ப்ழய சேமஸகிருெ நூல்�ள் ்மக்கு உெவுகின்றன. 
பழந்ெமிழ இலைக்கியத்தில் இெற�ான சோன்று�ள் உள்்ளன. ஆனால் ்ாம் இஙகு 
சேம�ாலை வ்�ப்பாடு�ள் குறித்து விவாதிக்�லைாம். நீங�ள் மறதறாரு ்ெனீ 
வ்ளர்ப்பவரிட்மா அரசு அதி�ாரியிட்மா அல்லைது உங�ள் ்ணபர்�ளிட்மா 
�லைந்து்ரயாடும்்பாது இ்வ உங�ளுக்குப் பயனுள்்ளொ� இருக்கும்.

ஒற்ற இராணித் ்ெனீ ஒரு ்ெனீக் கூடடத்தின் முக்கிய அங�மாகும். இது 
மறற ்ெனீக்�்்ளவிட தபரியது, தொழிலைாளித் ்ெனீக்�ள் தபண ்ெனீயா� 
இருந்ொலும் இராணியால் மடடு்ம முட்டயிட முடியும். இராணித் ்ெனீ 
வ்ளரும்்பாது தசேவிலியர் தொழிலைாளித் ்ெனீக்�்ளால் சிறப்பு உணவு 
அளிக்�ப்படுகிறது. ெனது வாழ்ா்்ள ஒரு இராணித் ்ெனீ ஆண ்ெனீயுடன் 
இ்ணந்து ்ென்டயில் முட்டயிடுவதி்லை்ய �ழிக்கிறது. 

இராணித் ்ெனீ இரணடுவ்�யான முட்ட�்்ள இடுகின்றது: �ருவுறற 
முட்டப்புழுக்�ள் (larvae) தபண ்ெனீக்�்்ளயும் தொழிலைாளித் 
்ெனீக்�்்ளயும் �ருவுறாெ முட்டப்புழுக்�ள் (larvae) ஆண ்ெனீக்�்்ளயும் 
டி்ரான் ்ெனீக்�்்ளயும் உருவாக்குகின்றன. இராணித் ்ெனீ ெனிசசிறப்பான 
ஒரு நீணட உயிரணுவில் பிறக்கிறது. இெறகு "அரசேக்கூழ" (ராயல் தஜல்லி) 
என்ற சிறப்பு உணவு வழங�ப்படுகின்றது. இராணித் ்ெனீக்�ள் இரணடு முெல் 
்ான்கு ஆணடு�ள்வ்ர வாழலைாம்.

தொழிலைாளித் ்ெனீக்�ள் ஒருகூடடில் மி� அதி�மா�க் �ாணப்படும் 
உறுப்பினர்�்ளாகும். பருவ�ாலைம் மறறும் ்வ்லையின் அ்ள்வப் தபாறுத்து 
அவறறின் ஆயுட�ாலைம் இரணடு முெல் ஆறு மாெங�ள் வ்ர நீளும். இ்வ 
இராணித் ் ெனீக்கு உணவளிப்பது முெல் சுத்ெமா� ் வத்திருத்ெல் ் பான்றவற்றச 
தசேயகின்றன; கூடடின் தவப்பநி்லை்யயும் இ்வ பராமரிக்கின்றன. தபண 
தொழிலைாளித் ்ெனீக்�்்ளக் ஆறறல்மிக்� �்லை்ர்�ள் என்்ற தசோல்லைலைாம். 
இ்வ ்ென்ட்யக் �டடுகின்றன, குஞசுத் ்ெனீக்�ளுக்கு உணவளிக்கின்றன, 
்ெ்னச ்சே�ரிக்கின்றன, ம�ரந்ெத்்ெயும் ்ெ்னயும் ்சே�ரித்து உணவு 
ெயாரிக்கின்றன, ் ென்ட்யக் �ாக்கின்றன. இ்வ வ்ளர வ்ளர ் ம்லை குறிப்பிடட 
ஒவதவாரு ் வ்லை்யயும் தசேயய ஒவதவாரு பாத்திரமா� மாறுகின்றன. குடடித் 
்ெனீக்�ள் உணவளித்ெல் தொடஙகி, கூட்டப் பராமரித்ெல், சுத்ெம் தசேயெல் 
வ்ர தசேயகின்றன. வயதுமுதிர்ந்ெ ்ெனீக்�ள் ம�ரந்ெத்்ெயும் பூந்்ெ்னயும் 
்சே�ரிக்கின்றன.

ஆண டி்ரான் ்ெனீக்�ளின் ஒ்ர ்வ்லை இராணியுடன் இ்ண ்சேர்வது 
மடடு்ம. மி�ப்தபரிய அ்ளவிலைான �ண�ள் மூலைம் இ்வ ்ெனீக்கூடடத்தில் 
இராணித்்ெனீயின் ்டமாடடத்்ெக் �ண�ாணிக்கின்றன. இராணியுடன் 
இனச்சேர்க்்� தசேயெ ஆண ்ெனீக்�்்ள தொழிலைாளித் ்ெனீக்�ள் 
கூடடத்்ெவிடடு தவளி்ய விரடடுகின்றன.

இனச்சேர்க்்�க்குத் ெயாராகும் இராணித் ்ெனீ, கூடடத்துக்கு ்ம்லை பறந்து 
தப்ரா்மான்�்்ள தவளியிடுகிறது. இது இராணித் ்ெனீயிடம் ஆண 
்ெனீக்�்்ள ஈர்க்கிறது. ்மலும் ஒவதவாரு இனச்சேர்க்்�யின்்பாதும் ஆண 
்ெனீயின் குடல் நீக்�ப்படுகின்றது. இராணி தபறும் விந்ெணு ென் வாழ்ாள் 
முழுவதும் முட்டயிடப் ்பாதுமானது. அப்்பாதிருந்து இராணித் ்ெனீ ஒரு 
்ா்்ளக்குச சுமார் ஆயிரம் முட்ட�்்ள இடுகிறது. ஒரு கூடடத்தில் ஒரு இராணி 

லைத்தீன் தபயர் / ஆஙகிலைம் ெமிழப் தபயர்�ள்

அபிஸ லடொரலசடடொ Apis dorsata/ 
Rock bee 

ெமலதலேனீ/ ம்பரய ஈ, ம்பரய கு்ளவி, 
்காடடு ஈ

அபிஸ ிஃபமலாரயா Apis florea/ 
Dwarf bee 

ம்காம்புதலேனீ, நாடடுதலேனீ, சின்ை 
லேனீ, சின்ை ஈ

அபிஸ மசரைாைா இன்டி்கா Apis 
cerana indica/ Indian honey bee அடுககுதலேனீ/ கிம்ளதலேனீ, புததுதலேனீ

மடெடரைால்கானுலா இரடிம்பன்னிஸ 
Tetragonula Iridipennis/ Stingless 
bee  

ம்காசுதலேனீ, குடடெதலேனீ, சின்ைலேனீ

ஹனிபீ Honey Bee லேனீ, கு்ளவி, ஈ, லேன் பூச்சி, லேன் 
வெணடு, வெணடு

மநகடொர Nectar பூந்லேன்/ லேன், இரைசாயை திரைவெம்

ல்பாலன் Pollen ெ்கரைந்ேம், இரைசாயை ம்பாடி, ெஞசள் 
ம்பாடி, ெ்கடெம்

்பாலிலநஷன் Pollination ெ்கரைந்ேச் லசரகம்க, ்கருவுருவொேல்

்க்ளப்பணியில் லச்கரதேவெர: வெ. அமுேவெள்ளுவென், IFP
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ம்லத்்தனீ (அபிஸ் ்்டறார்்சேட்்டறா - Apis dorsata)
ம்லைத்்ெனீக்�ள் நிலைத்திலிருந்து தூரமா� உள்்ள உயரமான பா்ற�ள், மரங�ள் 
அல்லைது �டடிடங�ளில் ஒ்ர ஒரு அ்ட்யக் �டடுகின்றன. 17-20 மிமீ அ்ளவு 
த�ாணட இந்ெத் ்ெனீ பா்ற�ளில் அ்ட்யக் �டடுவொல் பா்றத் ்ெனீ 
(Rock bee) என்றும் அ்ழக்�ப்படுகிறது. இ்வ நி்றய ் ெ்னச ் சே�ரித்ொலும் 
மி�வும் ஆக்்ராஷமான்வ. �ாடடுத்்ெனீக்�்ளா� இருப்பொல் இவற்ற 
வ்ளர்க்�முடியாது. வங�ா்ளத்தின் சுந்ெரவனக் �ாடு�ளில் இ்வ அடிக்�டி 
ெ்ரக்கு த்ருக்�மா�வும் ்ென்ட்யக் �டடுகின்றன. 

ககறாம்புத்்தனீ (அபிஸ் பு்ளறாரியறா - Apis florea)
சிலை ் ்ரங�ளில் இவற்றச சின்ன ் ெனீ என்று அ்ழக்கிறார்�ள். இத்்ெனீக்�ளின் 
வயிறறில் உள்்ள தவள்்்ளப் பட்ட�ள் இெ்ன ்வறுபடுத்திக் �ாடடுகின்றன. 
இது ெ்ரக்கு த்ருக்�மா�, புெர்�ள் அல்லைது மரங�ளின் கி்்ள�ளில் சிறிய 
ஒற்றத் ்ென்ட்ய உருவாக்குகிறது.

லெலல: லொதிரைக ்கன்னி பூ மீது 
ெமலதலேனீ 

்படெம்: இந்து அயயைார IFP  
வெலது: ெமலதலேனீயின் கூடு 
்படெம்: லாசர ழான் IFP

இடெது: ம்காடிலரைாஜாவில் அடுககுதலேனீ. ்படெம்: லாசர ழான் IFP.  
வெலது: ்காடடில் வொழும் அடுககுதலேனீயின் 20 ஆம் நூற்றாணமடெச் லசரந்ே 

பும்கப்படெம், ்படெம்: ரைாெச்சந்திரைன் புதே்கததிலிருந்து (1938)

இடெது: ஜாகுொன்ஷியா பூ மீது ம்காம்புதலேனீ. ்படெம்: இந்து அயயைார, IFP; 
வெலது: புதுச்லசரயிலுள்்ள ஒரு வீடடின் லோடடெததில் ம்காம்புதலேனீயின் கூடு, 

ொரச் 2021. ்படெம்: லாசர ழான், IFP

அடு்ககுத்்தனீ (அபிஸ் கசேரறா்னறா இனடிகறா - Apis cerana indica)
இந்ெ இந்தியத் ்ெனீக்�ளின் கூடு�டடும் மு்ற என்பது ஒன்றுக்கு ்மறபடட, 
இ்ணயான ்ென்ட�்்ள ஒன்றன்பின் ஒன்றா� வரி்சேயா�க் �டடுவொகும். 
இவற்றத் ்ெனீப்தபடடியில் வீடடில் வ்ளர்க்�முடியும். இத்்ெனீக்�்்ள நீங�ள் 
மரப் தபாந்து�ளில் அல்லைது ்�விடப்படட தபடடி�ளில், பா்ற இடுக்கு�ளில் 
ம்றவான இடங�ளில் �ாணலைாம். இந்ெத் ்ெனீக்�ள் ம்ழ்ய்யா ஈரமான 
இடங�்்ள்யா விரும்புவதில்்லை; என்வ பாது�ாப்பான இடங�ளில் 
ெங�ள் கூட்டக் �டடுகின்றன. இது ஒரு அ்மதியான ்ெனீ, குறுகிய �ாலை 
பயிறசி�ளுடனும் அனுபவத்துடனும் வி்ரவில் ஒருவர் இந்ெ வ்�த் ் ெனீ்ய 
வ்ளர்ப்பவரா� மாற முடியும். இராணித் ் ெனீ 3 ஆணடு�ள்வ்ர வாழக்கூடியது. 
ஆண மறறும் தபண தொழிலைாளித் ்ெனீக்�ளின் ஆயுட�ாலைம் சுமார் 50-60 
்ாட�ள் ஆகும்.
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முேல்்படெம்: ம்காசுதலேனீயின் கூடடில் 
லச்கரக்க்படடெ ெ்கரைந்ேமும்லேனும்  

்படெம்: லாசர ழான் IFP 
 
இரைணடொவெது ்படெம்: விழுந்ே ெரைததின் 

ம்பாந்தில் ம்காசுதலேனீயின் கூடு  
்படெம்: வெ. அமுேவெள்ளுவென், IFP  

இடெது்பக்கம்: ெண ்பாமையில் 
வெ்ளரக்கப்படடெ ம்காசுதலேனீ 

்படெம்: லிபி ோஸ, மெரமவெய, Project 
Ecolake, SAICE.

ககறாசுத்்தனீ  
(க்டட்ரறா்கறானுலறா இரிடிகபனனிஸ் - Tetragonula iridipennis)
இந்ெச சிறிய ்ெனீக்�ள் ெனது கூட்ட வீடடின்சுவர் இடுக்கு�ளிலும் 
பிசின் வரும் மரப்தபாந்து�ளிலும் அல்லைது வீடு�ளில் உள்்ள மரத்தினாலைான 
சுவிடச்பார்டு�ளிலும் �டடுகின்றன. ் �ாப்்ப வடிவிலைான �டடிட அ்மப்்பக் 
த�ாணட இவறறின் கூடு மறற ்ெனீக்கூடு�ளிலிருந்து ்வறுபடடது. இ்வ 
சிறிய பூக்�ளிலிருந்தும் �்்ளசதசேடி�ளிலிருந்தும் ம�ரந்ெத்்ெயும் பூந்்ெ்னயும் 
்சே�ரிக்கின்றன. இெனால் மி� உயரமா�ப் பறக்� முடியாது. இ்ெக் த�ாடடாெ 
்ெனீ (stingless bee) என்று அ்ழப்பார்�ள்.

இந்ெக் த�ாசுத் ்ெனீக்�ள் ெனது முட்ட�ள், ்சே�ரித்ெ பூந்்ென், ம�ரந்ெம் 
்பான்றவற்ற பு்ரா்பாலிஸிலிருந்து ெயாரிக்�ப்படும் ெனித்துவமான 
குடு்வ�ளில் ்சேமிக்கின்றன. பு்ரா்பாலிஸ (Propolis) என்பது பிசின், 
தமழுகு, த�ாழுப்பு அமிலைங�ள் உள்ளிடட தபாருட�ளின் �லை்வயிலிருந்து 
ெயாரிக்�ப்படுகிறது.

லெலல: லேனீக்கள் ெரைபம்பாந்தில் 
கூடு்கடடெ விரும்புகின்றை. 

வெலது: விழுந்ே ெரைததின் ம்பாந்தில் 
அடுககுதலேனீயின் கூடு  

்படெம்: வெ. அமுேவெள்ளுவென், IFP  
கீலழ: ம்காடமடெ - இலந்மேயில் 

ம்காசுதலேனீ
்படெம்: லாசர ழான், IFP
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பிரிவு 4

்்தனகூடுகளில் ்்தனீ்ககள்

்ெனீக்�ள் பன்தனடுங�ாலைமா� மனிெர்�்ளால் பராமரிக்�ப்படடுவருகின்றன. 
்ெனீக்�ளின் சிறப்பு என்னதவன்றால், அ்வ முறறிலும் இயற்�சசூழலில் 
வ்ளர்ப்வயா�்வா அல்லைது முழு்மயா� வ்ளர்க்�ப்படக் கூடிய்வயா�்வா 
இல்்லை - மாறா� இரணடுக்கும் இ்டப்படடநி்லையில் இருக்கின்றன.

ஆரம்பகறாலத ்்தனகூடுகள்
பாரம்பரிய ்ென்கூடு�ள் தசேயற்�யான வழி�ளில் ்ெனீக்�்்ள 
வ்ளர்ப்பெற�ான்வ. ்ெனீக்�ள் கூ்ட�ள், மணபா்ன�ள், மரக்�ட்ட�ள் 
்பான்ற இருணட, மூடுணட இடங�ளில்   வ்ளர்க்�ப்படடன. வீடடின் சுவரில் 
ஒரு பா்ன்யப் தபாருத்தித் ்ெனீ வ்ளர்ப்பது வடஇந்தியாவின் ம்லை�ளில் 
�ாணப்படும் ஒரு தபாதுவான மு்றயாகும். மக்�ள் ்ெனீக்�்்ள விரடட 
பு்�்யப் பயன்படுத்துகிறார்�ள். பின்னர் ் ென்ட்ய தவளி்ய எடுக்கிறார்�ள். 
இந்ெ மு்றயில் தபரும்பாலும் ் ெனீக்�ளும் அென் முட்ட�ளும் இறக்கின்றன. 
என்வ இது ்ென் ்சே�ரிப்புக்கு உ�ந்ெவழி அல்லை. 

நவீ்ன ்்தனகூடுகள்
1850இல் தரவதரணட லைாஙஸட்ராத் (Reverend Langstroth) உருவாக்கிய ் ெனீப் 
தபடடி�ள் இன்று உலை�ம் முழுவதும் பயன்பாடடில் உள்்ள ் ெனீக்�ளுக்கு உ�ந்ெ 
்ென்கூடு அ்மப்பாகும். இந்தியாவில், ஜனொ ்ெவ, நியூடடன் ்ெவ 
ஆகிய்வ சிறு ்வறுபாடு�ளுடன் உருவாக்�ப்படடன. இந்ெப் தபடடி�ளில் 
இத்ொலிய ்ெனீக்�ள் மறறும் இந்திய அடுக்குத்்ெனீக்�்ளான அபிஸ 
தமல்லிதபரா மறறும் அபிஸ தசேரானா ஆகிய ்ெனீக்�ள் வ்ளர்க்�ப்படுகின்றன.

்ெனீப் தபடடி இயற்�யான ்ென்கூட்டப் பிரதிபலிக்கிறது. இது ஒன்றன் 
்மல் ஒன்றா� இரணடு அடுக்கு அ்ற�்்ளக் த�ாணடது. இராணித் ்ெனீ 
முட்டயிடடுப் புழுக்�ள் வ்ளர்க்கும் இடமா�க் கீழ அ்ற இருக்கும். ் ெனீக்�ள் 
்சே�ரிக்கும் அதி�ப்படியான ்ெ்னத் ்ெனீப்தபடடியின் ்மல் அ்றயில் 
்சேமித்து்வக்கின்றன. ஒவதவாரு அ்றயிலும் பலை அடுக்குச சேடடங�ள் 
உள்்ளன. அந்ெச சேடடங�ளுக்கு இ்டயில் ்ெனீக்�ள் ெங�ள் ்ென்ட�்்ள 
உருவாக்குகின்றன.

்படெங்்கள்: Wikipedia

இடெது: ஒரு நவீை லேன் கூடு ்படெம்: www.beverleybees.com வெலது்பக்கம்: 
லேனீக்களுககுத ேணணீர எளிதில் கிமடெக்கச் மசயயுங்்கள்.

வெலது: ேணணீருடென் கூடிய லேனீபம்படடி.
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்ென்டயிலிருந்து ்ெ்ன எடுக்� ்ென்ட 
உள்்ள சேடடத்்ெ தமதுவா� அ்சேத்துத் 
்ெனீக்�்்ளக் கீழிறக்கி, அ்ற�ளின் 
மூடி�்்ளக் �த்தியால் தவடடி, சேடடத்்ெ 
‘்ென் பிரித்தெடுப்பானில்’ (honey extractor) 
்வக்�்வணடும். அ்ெச சுறறுவென்மூலைம், 
்ென் பிரித்தெடுக்�ப்படுகிறது. ஆனால் ் ென்ட 
அப்படி்ய இருக்கும். �ாலியான அ்ட்ய 
மீணடும் கூடடில் ் வக்�்வணடும். இென் மூலைம் 
்ெனீக்�ள் மீணடும் ்ென்ட�்்ளக் �டடும் 
்வ்லை ெவிர்க்�ப்படுகிறது. ்ெனீக்�ள் மீணடும் 
்ெ்னயும் ம�ரந்ெத்்ெயும் ்சே�ரிக்கும், 
்ெ்ன உறபத்தி தசேயயும்.

்ெனீப் தபடடி�ள் தபாதுவா� ம்ழ்யத் 
ொஙகும் வ்�யில் மரத்தில் வணணம் பூசிச 
தசேயயப்படுகின்றன. இெனால் அ்வ வி்லை 
உயர்ந்ெ்வ. ்ெனீக்�ளுடன் கூடிய ்ெனீப் 
தபடடியின் வி்லை ஏறத்ொழ ரூ. 4000. 

விவசோயி�ள் தசோன்னது ்பால், ்ெனீக்�ள் தபடடி�்்ளவிடடுப் பறந்துவிடடால் 
்டடத்்ெ ஏறபடுத்தும். தசேலைவில்லைாமல் பண்ணயில் ்ெனீ வ்ளர்ப்பிறகு வழி 
உள்்ளொ?

ெரைபம்படடியில் அடுககுதலேனீயின் லேைமடெயும் அேன் அமெபபும்.  
ெஞசள் நிறம் ம்காணடெ ெ்கரைந்ேம் அேனுள் இருப்பமேக ்கா்ணலாம். 

்படெம்: லாசர ழான். IFP

லேன் பிரதமேடுககும் ்கருவி.
 

்படெம்: the romance of 
scientific beekeeping

மகரந்தச ்சேர்்க்க்ககு உகந்த பறா்்னத ்்தன கூடுகள்
வி்லையுயர்ந்ெ மரப்தபடடி�்்ளவிட, எளிய �ளிமண பா்ன ்ெனீக்�ளுக்கு 
உ�ந்ெொ�வும் சுறறுசசூழலுக்கு ஏறறொ�வும் இருக்கும். ம�ரந்ெச ்சேர்க்்�்ய 
ஊக்குவிக்கும் இந்ெக் �ளிமண பா்னத் ்ென்கூடு�ள் திறன்படச 
தசேயல்படக்கூடிய்வ.  ்மது தசேலைவுக்குள் அடங�க் கூடிய்வ. இந்ெ 
்ெனீக்�்்ளக் த�ாணட �ளிமணபா்னயின் வி்லை மரப்தபடடிக் கூட்டவிட 
மி�வும் மலிவானது. இந்ெ எளியவழி விவசோயி�ளுக்கும் ்ெனீக்�ளுக்கும் 
பயனு்டயொ� இருக்கும்.

ம�ரந்ெச்சேர்க்்�்ய ஊக்குவிக்� கீழக்�ணட வழி�ளில் மணபா்ன�்்ளப் 
பயன்படுத்ெலைாம்.

• பா்னயின் வா்யத் ெ்ர்ய ்்ாக்கியவாறு மரங�ளில் �டடவும். 
்ெனீக்�்்ளக் �வர பா்னயின் உள்்்ள ் ென்தமழு்�த் ் ெயக்�லைாம்.

• அ�ன்ற வாயத�ாணட பா்ன�ள் ்ல்லை �ாற்றாடடத்துடன்  
்ெனீக்�ளுக்கு உ�ந்ெ இருப்பிடமா� அ்மயும். இந்ெ அ்மப்பு 
்ெனீக்�்்ள ம்ழயிலிருந்து பாது�ாக்கின்றது. ்மலும் ்�ா்டயில் 
உடபுறத்்ெக் குளிர்சசியா�வும் ்வத்திருக்கின்றது.

• வடட வடிவ்மப்பு ்ென்ட�ளின் இயற்�யான வடிவத்்ெப் 
பிரதிபலிக்கிறது. ் மலும் தபரிய ் ென்ட�்்ளக் �டட இடமளிக்கிறது.

• ஒன்றுக்கு ்மறபடட பா்ன�்்ளக் �டடி ்வப்பது ்ெனீ கூடு 
�டட இயற்�யான வாழவிடங�்்ள உருவாக்குவொ� இருக்கும். 
கூடடத்்ெ விடடுப் பிரிந்து தசேல்லும் ்ெனீக்�ளுக்கு அ்வ புதிய 
வாழிடமா� அ்மயும்.

• �ளிமண பா்னத் ் ென்கூடு ம�ரந்ெச்சேர்க்்�்ய அதி�ப்படுத்துெலின் 
மூலைமும் கூடுெலைா�ச சிறிது ்ெ்ன வழஙகுவென் மூலைமும் 
விவசோயி�ளுக்கும், ்ொடடக்�ாரர்�ளுக்கும் ்ெனீக்�ளுக்கும் �ளிமண 
்ென்கூடு�ள் உெவுகின்றன.

• �ளிமணபா்னத் ் ென்கூடு�ள் வி்லைஉயர்ந்ெ மரத் ் ென்தபடடி�ளுக்கு 
மாறறு ஆகும். இ்வ மி�வும் மலிவான்வ. இவறறுக்கு மி�க் 
கு்றந்ெ பராமரிப்்ப ்ெ்வப்படுகிறது. ்மலும் இ்வ ம்ழ, 
தமழுகு அந்துப்பூசசி மறறும் பிற ்்ாய ஆபத்து�ளிலிருந்தும் 
பாது�ாக்கின்றன.
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லெலல: ்பாமையில் அடுககுதலேனீ
கீலழ: ேணணீருடென் கூடிய 

்பாமைத லேன்கூடு
 ்படெம்: லாசர ழான், IFP

ஒரு பிளவு-பறா்்னத ்்தனகூட்்்ட உருவறா்ககு்வறாம்
ஒரு தபரிய ெடிமனான �ளிமண பா்ன்ய எடுத்து, அென் வா்ய ஒரு 
அ்ளவான மணெடடு த�ாணடு அ்டத்துப் பா்ன்யக் �விழத்தி ்வக்�வும். 
இப்தபாழுது பா்னயின் அ�ன்ற இடத்தில் சேடடங�்்ள ் வக்�வும். கீ்ழயுள்்ள 
ெடடில் ஒரு சிறிய ஓட்ட்ய நு்ழவாயிலுக்�ா� தவடடவும்.

பா்ன்ய ஒரு ொஙகியில் ்வக்�வும். ்ெனீக்�ள் நு்ழவெறகு இரணடு 
குசசி�்்ள அடிப்பக்�த்தில் ் வக்�வும். ் ெனீக்�ளுக்கு நிழலும், ம்ழயிலிருந்து 
பாது�ாப்பும் ்ெ்வ. பி்ளவுபடட பா்னக் கூட்ட சேணல் சோக்கு�்ளால் �டடிப் 
ப்ன ஓ்லை�்ளால் நிழலிடவும்.
ஒரு மரப்தபடடியிலிருந்து ஒரு �ளிமண பா்னக்குத் ்ென்ட�்்ள மாறறவும். 
�ளிமண பா்ன இயற்�யா�்வ கூட்டக் குளிர்சசியா� ்வத்திருக்கும். 
இென்மூலைம் ்ெனீக்�ள் கூடடில் தவப்பநி்லை்யச சீர் தசேயயும் தபரிய ்வ்லை 
கு்றகிறது.
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்பாமையில் வெ்ளரக்கப்படும் அடுககுதலேனீயின் ஒரு ்பகுதி. ்பாமையின் ஒரு 
்பகுதிமயத திறந்து ெ்கரைந்ே ஆயவுக்காை ம்பாரும்ளச் (லேைமடெமய) லச்கரதேல்  

்படெம்: லாசர ழான், IFP

லெலிருந்து வெலொ்க: ்பாமைத லேன் கூடடின் லெல் அமறயில் விவெசாயி்கள் 
எளிதில் ம்கயா்ளககூடிய லேைமடெ்கள். அடுககுதலேனீக்காை ்பாமைத லேன்கூடு, 

ெரைததில் ்கடடெப்படடெ ்பாமையில் லேன்கூடு. ்படெம்: லாசர ழான் IFP

POLLIN ஆராயசசியா்ளர்�ள் ஆயவின் ஒரு பகுதியா�, பாணடிச்சேரியில் உள்்ள 
ஏரா்ளமான விவசோயப் பண்ண�ளிலும் ்ொடடக்�்லைப் பண்ண�ளிலும் 
்ெனீப் தபடடி�்்ள ்வத்ொர்�ள். ்ெனீக்�ள் எந்ெப் பருவத்தில் எந்ெப் 
பூக்�ளுக்குச தசேல்கின்றன என்ப்ெ ஆயவு தசேயய ஆர்வமா� இருந்ெனர். 
ஆராயசசியா்ளர்�ள் ்ெனீக்�ளிடமிருந்து ம�ரந்ெத் து�ள்�்்ளச ்சே�ரித்து 
ஆயவு தசேயவென் மூலைம் ்ெனீக்�ள் விரும்பிச தசேல்லும் பயி்ர எளிொ�க் 
�ணடறியமுடியும் என்று தீர்மானித்ெனர்.

கீ்ழ உள்்ள படத்திலுள்்ள ொலினியம் கீ்ரயின் பூ்வப் பார்க்�வும். சிறிய 
ம�ரந்ெத் து�ள்�ள் பூவிலிருந்து ்சே�ரிக்�ப்படடு நுண்ணாக்கியின் வழியா�ப் 
பார்க்�ப்படடது. கீ்ழ உள்்ள படத்தில் நீங�ள் பூவிலிருந்து ்்ரடியா� 
எடுக்�ப்படட ம�ரந்ெத்தின் தபரிொக்�ப்படட �ாடசி்யப் பார்க்�லைாம். உயிர்ப் 
தபாருட�்்ள நீக்கி, தசேல் சுவ்ரத் தெளிவா�ப் பார்க்�, அது இரசோயனக் 
�லை்வ மூலைம் அசிட்டாலிசிஸ தசேயயப்படடுள்்ளது. எஞசியிருப்பது 
ஸ்பா்ராதபால்லைனின் (Sporopollenin) மடடு்ம. அது அதி� தவப்பநி்லை, 
வலுவான அமிலைங�ள் மறறும் �ாரங�்்ளத் ொங�க்கூடிய உயர் இயற்�ப் 
தபாரு்ளாகும்.

இந்ெ அத்தியாயத்தில் ்ெனீ உலை�த்்ெ ஆழந்து படித்்ொம். ்மலும் 
விவசோயி�ள் ெங�ள் வரவு தசேலைவுக்குள் அடங�க்கூடிய, சுறறுசசூழலுக்கு 
உ�ந்ெவழியில் ்ெனீ வ்ளர்ப்பெற�ான மாறறு வழி�்்ளயும் பரிந்து்ரத்்ொம். 
அடுத்ெ அத்தியாயத்தில், புதுச்சேரியில் உள்்ள பலைெரப்படட மக்�ளிடம் ்பசி, 
்ெனீக்�ள் பறறிய சேமூ� அறி்வ அ்ளவிடு்வாம்.

ல்காழிக்கால் கீமரையில் ெ்கரைந்ேம் லச்கரககும் அடுககுதலேனீ, நுணல்ணாககியால் 
ம்பரோக்கப்படடெ அககீமரையின் ெ்கரைந்ேம். ்படெம்: லாசர ழான் IFP

்்த்வ்ககுமீறிய ்்த்்னத ்்தனீ்ககள் பறா்்னத்்தனகூட்டில் எங்கு ்சேமி்ககின்்ன?
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பிரிவு 5

மனி்தர்களும் ்்தனீ்ககளும்

POLLIN திடடத்தின் சேமூ� அறிவியல் ஆராயசசியா்ளர்�ள், மனிெர்�ள் எவவாறு 
்ெனீக்�ளுடன் வாழகிறார்�ள் என்ப்ெப் புரிந்துத�ாள்்ள இயற்� மு்றயிலும் 
இரசோயன மு்றயிலும் விவசோயம் தசேயயும் விவசோயி�ள், தொழிலைா்ளர்�ள், 
்�ரவாசி�ள், பழஙகுடியினர் மறறும் ்ெனீ வ்ளர்ப்பவர்�ளிடம் ்்ர்�ாணல் 
தசேயெனர். அவர்�ளிடம் எளி்மயான ்�ள்வி�ள் ்�ட�ப்படடன: உங�்்ளச 
சுறறியுள்்ள ்ெனீக்�்்ள நீங�ள் �வனித்திருக்கிறீர்�்ளா? சேமீபத்தில் எங�ாவது 
்ென்ட�்்ளப் பார்த்திருக்கிறீர்�்ளா? விவசோயத்தில் ஏறபடும் மாறறங�ள் 

இரு்ளர்கல்ளாடு: மசல்லம்ொ, நா்கரைாஜ் ெற்றும் மசல்வெரைாஜ்
்படெம்: வெ. அமுேவெள்ளுவென், IFP

 ெ்கரைந்ேச் லசரபபி்கள் ்பற்றிய அனு்பவெ அறிமவெத மேரநிமலக குழு விவொேததின் 
மூலம் மவெளிகம்கா்ணரேல். ்படெம்: அமுேவெள்ளுவென், IFP

பறறியும் ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ள் மீொன ொக்�ம் பறறியும் தபாதுமக்�ளுக்குள்்ள 
வ்ளமான புரிெல், அது பறறிய அவர்�ளின் ஆழந்ெ �வனிப்பு ்பான்ற்வ 
்�ட�ப்படடன.

இருளர்களும் ்்தனீ்ககளும்: அனுபவ அறிவு
ம�ரந்ெச ் சேர்க்்�யும் அதில் ் ெனீக்�ளின் பங�ளிப்பும் பறறி விவசோயி�ளுக்குப் 
்பாதிய புரிெல் இல்்லை என்ற முக்கிய தசேயதி்ய ஆராயசசியா்ளர்�ள் 
�ணடறிந்ெனர். இரு்ளர்�ளுடனான உ்ரயாடல் ்ம்லை கூறியெறகு எதிரான 
எணணத்்ெயும் ்ெனீக்�ளின் ்டத்்ெ பறறிய அவர்�ளின் ஆழமான 
அனுபவத்்ெயும் �ாடடியது. இரு்ளர்�ள் ்� ்ெர்ந்ெ ்வட்டக்�ாரர்�ள். 
விலைஙகு�ளின் �ால்ெடங�்்ளக் �ணடறியக்கூடியவர்�ள். இவர்�்ளால் �ாடடு 
விலைஙகு�்்ளக் �ணடறிந்து அவற்றப் பிடிக்�வும் முடியும். ்வட்டயில் 
ஆண தபண இருவரும் இ்ணந்து பணியாறறுகிறார்�ள். எலி�ளிடமிருந்து 
உணவு ொனியங�்்ள பாது�ாக்� விரும்பும் நிலை உரி்மயா்ளர்�ள் அனுபவமிக்� 
இரு்ளர்�்்ள அ்ழக்கிறார்�ள்.

தசேல்லைம்மாவுக்கு வயது 65. வாொனூர் ஏரிக்�்ரயில் பதி்னழு குடும்பங�ளுடன் 
வசித்து வருகிறார். அவருக்கு ்ான்கு வ்�யான ்ெனீக்�ள் தெரிந்திருக்கிறது. 
்மலும் தபரிய ம்லைத்்ெனீக்�்்ளத் தொந்ெரவு தசேயவதில்்லை. இரு்ளர்�ள் 
அடுக்குத்்ெனீ்யக் �ணடறிவெறகு ஒரு ெனித்துவமான மு்ற்ய 
்வத்துள்்ளனர். தசேல்லைம்மாவின் சே்�ாெரர் ் ா�ராஜ், எலி�்்ளப் பிடிக்கும்்பாது 
்ெனீக்�ள் �்ரயான் புறறுக்குள் நு்ழவ்ெயும் தவளி்யறுவ்ெயும் 
பார்த்ெொ�க் கூறினார். அவர்�ள் பக்�வாடடில் ்ொணடுவெறகு ஒரு சிறிய 
�டப்பா்ற்யப் பயன்படுத்துகிறார்�ள். ்மலும் ்ெனீக்�்்ளப் பு்�யால் 
விரடடுகிறார்�ள். 

"நாங்கள் ஒருப�ாதும் நநருப்�ப �யன�டுத்துவதில்லை, பேனீக்க்ைக 
ந்காலவதுமில்லை. பேனீக்கள் மனிேர்க்ைப ப�ான்ற்வ; நாம் நம் 
குழந்ே்க்ைப �ராமரிப�து ப�ால பேனீக்க்ையும் �ராமரிக்க பவண்டும். 
பேனீக்களும் நம்்மப ப�ாலைபவ குழந்ே்க்ைப ந�ற்றுகந்காண்டு 
குடும்�மா்க வசிககின்றன. அேனாலோன எங்கள் சமூ்கத்தில யாரும் 
பேனீக்க்ைக ந்காலவதில்லை."

ஒரு ்ென்ட அழிக்�ப்படடு, இராணித்்ெனீ இறந்துவிடடா்லைா அல்லைது அது 
ெனது கூட்டவிடடு தவளி்யறிவிடடா்லைா, ்ெனீயின் கூடடுப்புழுக்�்ளால் 
ொனா� வாழமுடியாது. ்ென் கூடடின் தசேயல் இராணித் ்ெனீ்யச சுறறிக் 
�டட்மக்�ப்படடுள்்ளது. இஙகு பிரசசே்ன என்னதவன்றால் மக்�ள் 
்வணடுதமன்்ற ்ெனீக் கூட்ட அழிப்பது மடடுமல்லைாமல், ்ெனீக்�ளின் 
எணணிக்்�்யயும் அழிக்கின்றார்�ள் என்பதுொன் என்று தசேல்லைம்மா கூறினார்.
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‘நான சினன பிள்்ையா்க இருககும்ப�ாது ஏரிக்க்ரககு அருகில ஆடு, 
மாடு பமயபப�ன. புேர்களில �லை பேன்ை்க்ைப �ாரபப�ன. அஙப்கபய 
பே்ன எடுத்துச் சாபபிடுபவாம். ஆனால இஙகு இபப�ாது ஒனறுகூை 
இல்லை. ஒரு பேன்ைக்கா்க ஒரு நாள் முழுவதும் சுற்்ற பவண்டியுள்ைது. 
பேனீக்கள் நம்்ம உற்றுக ்கவனிககின்றன. பேனீக்கள் கூடு ்கட்டும்ப�ாது 
ஒரு சிறுவன ்கல்லை எறிநோல, அ்வ உைனடியா்க அநே இைத்்ேவிட்டு 
நவளிபயறிவிடும். ஒரு ந�ரிய பேன்ை்யக ்கட்ை 3-4 மாேங்கள் 
ஆகும். அவவைவு ்காலைம் நீங்கள் ்காத்திருக்க பவண்டும். நீங்கள் 
எவவைவு ்காலைம் ்காத்திருககிறீர்கபைா, அவவைவு அதி்க பேன கி்ைககும். 
இபப�ாநேலலைாம் மக்கள் பேனீக்க்ை அதி்கம் நோநேரவு நசயகின்றனர. 
ஒரு பேன்ை என�து பேனீக்களின வீைாகும்: பமல �குதி சாபபிடும் 
கூைமாகும், முழுத்பேனும் �ற்்றாககு்்றக ்காலைத்தில பேனீக்கள் சாபபிைபவ 
பச்கரிக்கப�டுகின்றது. பேனீக்கள் வசிப�ேற்குத் ேனிப �குதியிருககும், 
பேன்ையின அடிப�குதியில கூட்டுபபுழுக்கள் இருககும். இது நமாத்ேதில 
நம்மு்ைய வீடு ப�ான்றது."

இரு்ளர்�ள் ்ெ்ன ‘த்ய’ என்று அ்ழக்கிறார்�ள். தபாதுவா� த்ய 
என்பது "பிரித்தெடுக்�ப்படும் ஒன்று" என வி்ளக்�ப்படுகின்றது. "பசு த்ய" 
தவணதணயில் இருந்து எடுக்�ப்படுகிறது. அ்ெ ்பால் ்ெனீக்�ள் பூவிலிருந்து 
்ெ்னப் பிரித்தெடுப்பொல், அவர்�ள் அ்ெ "த்ய" என்று அ்ழக்கிறார்�ள். 
இரு்ளர்�ளுக்குத் ்ெனீக்�ளின் விருப்ப உணவு�ள் தெரியும். ்ெனீக்�ள் 
�ம்புப் பூக்�்்ள விரும்புகின்றன, ்ெனீக்�ள் சிறு ொனியங�ள், புளி, ்வம்பு, 
நிலைக்�ட்லை, மா, �்ளாக்�ாய, சு்ரக்�ாய ்பான்ற �ாடடுச தசேடி�ள் மறறும் 
�்்ளசதசேடி�ளில் உண்வத் ் ெடுகின்றன. தென்்ன மரப் பூக்�்்ளயும் அ்வ 
விரும்புகின்றன. த்ல் ென்ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� தசேயொலும், த்ல் பருவத்தில் 
ம�ரந்ெப் தபாடி �ாறறில் ்ம�ங�ள் ்பால் பரவியிருப்ப்ெக் �ாணலைாம். 
இெறகி்டயில் இரு்ளர்�ள் ்ென்டயிலிருந்து ்ெ்னப் பிரித்தெடுக்கும்்பா்ெ 
சோப்பிடுவார்�ள், அது ெவிர, குழந்்ெக்குப் தபயர் சூடடும் விழாவிலும் 
மருத்துவத் ்ெ்வ�ளுக்�ா�வும் ்ெ்னப் பயன்படுத்துகிறார்�ள். 

உறவினர்�ளுக்கும் அண்ட வீடடாருக்கும் 
்ெ்ன அன்பளிப்புப் தபாரு்ளா� வழஙகுகின்றனர். 
முன்தபல்லைாம் தெருத் தெருவா�ச தசேன்று ்ெ்ன 
விறறுவந்ெனர். இதுொன் அவர்�ளின் முக்கிய 
வருமான ஆொரமா� இருந்ெது. சிலை சேமயங�ளில் 
ஒரு சிலை பணக்�ாரக் குடும்பங�ள் ்ெ்ன 
தமாத்ெமா� வாஙகுவார்�ள். சித்ெ மருத்துவர்�ளும் 
்ெ்ன வாஙகுவார்�ள். தசேருப்புத் ்ெக்கும் 
தொழிலைாளி�ள் ்ென் தமழு்�க் ்�டபார்�ள். 
ஆனால் இன்்றய நி்லை்ம ்வறு. இரு்ளர்�ளின் 
பாரம்பரிய தொழில்�்ளான பாம்புபிடித்ெலும் 
்வட்டயாடுெலும் ெ்ட தசேயயப்படடுவிடடன. ்ப:40: லேன் விற்்பமை. லெலல: இரு்ளர்கல்ளாடு லநர்கா்ணல்.  

்படெம்: வெ. அமுேவெள்ளுவென், IFP

அவர்�ள் விவசோயக் கூலி�்ளா� மாறிவிடடார்�ள். ்ென் எடுத்ெல் என்பது குழு 
்வ்லை. ்ெ்ன ்பரம் ்பசி விறகும்்பாது இறுதியில், ஒவதவாரு ்பருக்கும் 
நூறு ரூபாய கி்டப்ப்ெ அரிது. இது இன்்றய வாழக்்�க்குப் ்பாொது.

இரு்ளர்�ள் எப்படி ்ெனீ பறறிய அறி்வ அடுத்ெ ெ்லைமு்றக்கு 
எடுத்துசதசேல்கின்றார்�ள் என்று தசேல்லைம்மாவிடம் ்�ட்டாம்:

"நாங்கள் �யிற்றுவிப�போ ்கற்பிப�போ இல்லை. அவர்கள் 
சிறுவயதிலிருநபே எங்களுைன பவட்்ையாைவும் உணவு பச்கரிக்கவும் 
வரும்ப�ாது ோனா்கபவ �ாரத்துக ்கற்றுகந்காள்கி்றார்கள். நாங்கள் 
்்கயாளும் மு்்ற்க்ை அவர்கள் �ாரககி்றார்கள். சிலை பநரங்களில நாங்கள் 
அவர்களிைம்,‘பேனீக்க்ைக ந்காலலைாதீர்கள், பு்்க ப�ாட்டுத் பேனீக்க்ை 
விரட்டுங்கள், தீயிட்டுத் பேனீக்க்ைக ந்கான்றால அடுத்ேமு்்ற பேன 
கி்ைக்காது’ எனறு நசாலபவாம்" என்றார்.

விவசேறாயிகளும் அவர்களின ்வ்ல நி்ல்மயும்
்ெனீக் த�ாள்்� உருவாக்�த்துக்�ான �ருத்து�்்ளயும் ஆெர்வயும் 
வழங� விவசோயி�ளுக்குத் ெனி இடம் வழங�ப்படடது. அவர்�ள் ்ெனீயின் 
வாழவிடங�ளில் அதி� ்்ரத்்ெச தசேலைவிடுகிறார்�ள். ெங�ளு்டய 
பயிர்�்்ளயும் ொவரங�்்ளயும் �வனிக்கிறார்�ள். இந்தியாவிலும் 
பாணடிச்சேரியிலும் உள்்ள தபரும்பான்்மயான விவசோயி�ள் ஐந்து ஏக்�ருக்கும் 
கு்றவான நிலைம் ் வத்துள்்ள சிறு குறு நிலை உட்மயா்ளர்�்்ள. சிறு விவசோயி�ள் 
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POLLIN ஆரைாயச்சியா்ளர்கள் விவெசாயி்களுடென் இம்ணந்து ்பணம்ண்களில் 
லேனீப ம்படடி்கம்ள அறிமு்கப்படுததிைர. ்படெம்: லாசர ழான், IFP

பல்பயிர் விவசோயம் தசேயகிறார்�ள்; அவர்�ள் ஒரு பருவத்தில் ஒ்ர நிலைத்தில் 
தவவ்வறு வ்�யான பயிர்�்்ளப் பயிர் தசேயகிறார்�ள். இது ம�ரந்ெச 
்சேர்ப்பி�ளுக்கும் ்ெனீக்�ளுக்கும் சோெ�மானது. ஏதனனில் அ்வ பல்்வறு 
வ்�யான பூக்�ளிலிருந்து உணவு ்சே�ரிக்� முடியும். அதி� நிலைமு்டய 
விவசோயி�ள் ஒற்றப் பயிர் விவசோயத்தில் ஈடுபடுகின்றனர் ஒரு பயி்ர 
அதி� அ்ளவில் பயிரிடுகின்றனர். இெனால் மணணில் குறிப்பிடட சேத்துக்�ள் 
கு்றகின்றன, உரங�்்ளச சோர்ந்திருக்� ்வணடிய நி்லை அதி�ரிக்கிறது; 
்ெனீக்�ள் அசசுறுத்ெலுக்குள்்ளாகின்றன. POLLIN திடட ஆராயசசியா்ளர்�ள் 
பல்்வறு விவசோயி�ளிடம் அவர்�ளின் அனுபவங�்்ளயும் ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� 
பறறிய புரிெ்லையும் தெரிந்துத�ாள்்ள ்பசினார்�ள்.

பசு்மப் புரட்சியும் மகரந்தச ்சேர்ப்பிகளு்ககு ஏற்பட்்ட வி்ளவுகளும் 

பசு்மப் புரடசியின் நீணட�ாலை வி்்ளவு�்்ள விவசோயி�ள் உணர்ந்துள்்ளனர். 
முன்்னாடி விவசோயியான முரு�ன், ென் ெம்பி்யப் பார்த்து இயற்� 
விவசோயத்துக்கு மாறினார். அவர் சிறுவனா� இருந்ெ்பாது, விவசோயத்தில் புதிய 
்்டமு்ற�ள் அறிமு�ப்படுத்துவ்ெ �வனித்ொர்.

"1978ல, மக்கள், ‘நவீன நோழிலநுட்�த்்ே’ �யன�டுத்ே ஆரம்பித்ேனர. 
பூச்சிமருநது நிறுவனங்களின பிரதிநிதி்கள், பூச்சிமருநது்க்ைத் நேளிககும் 
்கருவி்களுைன எங்கள் கிராமத்திற்கு வநது, விவசாயி்களுககு இலைவச 
நசயலமு்்ற விைக்கம் வழஙகுவ்ே நான �ாரத்திருககிப்றன. அவர்கள் 
எலலைாப பூச்சி்க்ையும் தீ்ம நசயயும் பூச்சி்கைா்கபவ �ாரத்ேனர. �சு்மப 
புரட்சியின இலைககு அதி்க ம்கசூல எடுப�ோகும். இநே ்காரணத்திற்்கா்க உரம் 

என்ற ந�யரில இரசாயனங்கள் ்கண்மூடித்ேனமா்கப 
�யன�டுத்ேப�ட்ைன. நான நிலைக்கை்லை்யயும் 
�ருத்தி்யயும் �யிரிட்டுவநபேன. அேனால �னனிநரண்டு 
மாேங்களில ஒன�து மாேங்கள் பூச்சிமருந்ே நோைரச்சியா்கப 
�யன�டுத்திபனன. நமது சாகு�டி மு்்றயும் மாறிவிட்ைது. 
முனபு, வயல்களில மரங்களும் புேர்களும் இருநேன. அ்வ 
டிராகைர்கள் உள்பை நசனறு உழுவேற்கு இ்ையூ்றா்க இருநேன. 
எனபவ, மரங்கள் நவட்ைப�ட்டுப புேர்கள் அழிக்கப�ட்ைன. இேனால 
ம்கரநேச் பசரபபி்களும் ேங்கள் வாழ்விைங்க்ை இழநேன."

பூத்து்றயில் ் ான்கு ஏக்�ர் நிலைம் ் வத்திருக்கும் தபாறியா்ளர் ் �ாபி அவர்�ள் 
வருமானத்திற�ா� விவசோயத்்ெ ்ம்பியிருப்பவரல்லை. அவர் இயற்� 
மு்றயிலைான ஆ்ராக்கியமான உணவுொனியங�்்ள வ்ளர்ப்பதில் ஆர்வம் 
த�ாணடவர். ் �ாபி ென்்னச சுறறிப் பார்க்கும்்பாது, ெற்பா்ெய விவசோயமு்ற 
்ெனீக்�்்ள முறறிலும் அழித்துவிடடொ� உணருகிறார். இரசோயனப் 
பூசசிமருந்து�்்ளப் பயன்படுத்துவெறகு முன்பு, ொவரங�ள் இயற்�யா�்வ 
ம�ரந்ெச ்சேர்க்்�யில் ஈடுபடடன. இப்்பாது, பூசசிமருந்து�ள் பூசசி�்்ள 
விரடடி ம�சூ்லை அதி�ரிக்கின்றன. இருப்பினும் அவர் இயற்� விவசோய 
மு்ற�்்ளயும் ம�ரந்ெச ்சேர்க்்�க்குத் ்ெனீக்�்்ளயும் பயன்படுத்துகிறார்.

இயற்்க மு்்கள்: ்்தனீ்ககளி்டம் கமன்மயறா்ன அணுகுமு்்

இயற்� விவசோயி�ள் ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ளின் முக்கியத்துவத்்ெப் பறறி 
அதி�ம் அறிந்திருக்கிறார்�ள். அவர்�ள் ஏ்ெனும் ஒரு நிறுவனத்தில் பயிறசி 
தபறறவர்�்ளா�்வா அல்லைது ்ம்மாழவாரின் இயக்�ம் சோர்ந்ெ பயிலைரஙகு�ளில் 
பங்�றறவர்�்ளா�்வா இருக்�லைாம். ்ம்மாழவார் ஒரு பிரபலைமான ெமிழ்ாடடு 
இயற்� ்வ்ளாண விஞ்ானி, சுறறுசசூழல் ஆர்வலைர். அவர் விவசோயி�ளுக்கு 
இயற்� விவசோயம் பறறிப் பயிறசியளித்து அவர்�்்ள ஒருஙகி்ணத்ொர் என 
வீரப்பன் குறிப்பிடுகிறார். உொரணமா�, வீரப்பன் விவசோயக் குடும்பத்திலிருந்து 
வந்ெவர். அவரது ொத்ொ இயற்� விவசோயம் தசேயொர். ஆனால் அவரது ெந்்ெ 
இரசோயன விவசோயத்திறகு மாறினார். ெனது ெந்்ெ ்்ாயவாயப்படட்பாது 
வீரப்பன் இயற்� விவசோயத்தின் ் ன்்ம�்்ளப் பறறிப் புத்ெ�ங�ளில் படிக்�த் 
தொடஙகினார். ெனது ெனியார் து்ற ்வ்லை்யத் துறந்துவிடடு, ்மலும் 
சிறிெ்ளவு நிலைத்்ெ விறறு, அந்ெப் பணத்்ெயும் இயற்� விவசோயத்தில் முெலீடு 
தசேயொர். அவர் ெனது சே்�ாெரருடன் ் சேர்ந்து மூன்று ஏக்�ர் நிலைத்தில் விவசோயம் 
தசேயொர். அறுவ்டக் �ாலைத்தில் அவர்�ள் விவசோயக் கூலி�்்ள ்வ்லைக்கு 
அமர்த்திக்த�ாள்கிறார்�ள். அவர் த்ல், வா்ழ, பப்பாளி ்பான்றவற்றப் 
பயிரிடுகிறார். �ால்்்ட�்்ள வ்ளர்த்து வருகிறார். ஒரு ஏக்�ரில் தீவனப்புல் 
வ்ளர்த்துவருகிறார். இவரின் இயற்� விவசோயத்்ெப் பறறிக் ்�ள்விப்படடு 
அவ்ர ்பார்டு மறறும் ென்னார்வத் தொணடு நிறுவனமான Ekoventure 
்பான்ற அ்மப்பு�ள் அணுகின. இந்ெ அ்மப்பு�ளிடமிருந்து பயிறசி்யயும் 
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நிறுவன ஆெர்வயும் தபறறார். ் ெனீ வ்ளர்ப்புப் படட்ற ஒன்றில், ் ெனீக்�ள் 
அதி�ம் �ாடடுப் பூக்�்்ள உணவுக்�ா� ்ாடுவ்ெ அவர் அறிந்துத�ாணடார். 
சிறுவயதில் பலை ்ெனீக்�்்ளப் பார்த்ெ்ெ நி்னவுகூர்ந்ொர். ்ென் எடுக்� 
்ெனீக்�்்ள அழித்ெ்ெ நி்னத்து வருந்தினார். இப்்பாது இயற்� விவசோயம் 
குறித்ெ அவரது மனப்்பாக்கு இயற்�யில் உள்்ள தொடர்பு�ள் மீது அவ்ர 
ஆர்வம் த�ாள்்ள தசேயதிருக்கிறது.

இரணடு விவசோயி�ள் ்ம்மாழவாரின் பயிறசிப் படட்றயில் ்ன்்ம தசேயயும் 
பூசசி�்்ளயும் தீ்ம தசேயயும் பூசசி�்்ளயும் பறறிக் �றறுக்த�ாணடார்�ள். 
இரசோயனத்்ெத் தெளிக்கும்்பாது தீ்ம தசேயயாெ பூசசி�்ளான வணடு�ள், 
சிலைந்தி�ள், ெடடான்�ளும்கூட இறக்கின்றன. இந்ெத் தெளிப்பு�ள் �ா்லை 
மறறும் மா்லை ்்ரங�ளில் தீவிர ென்்மயுடனிருக்கும். சேஞசேய ஒரு இயற்� 
விவசோயியின் ம�ன். பரம்ப்ரச தசோத்ொ� 3.5 ஏக்�ர் நிலைம் வந்ெது. அதில் 
பாரம்பரிய வ்� த்ல், நிலைக்�ட்லை, உளுந்து, த�ாள்ளு, எள், பப்பாளி, 
த�ாயயா மறறும் தீவனப்பயிர்�்்ளப் பயிரிடுகின்றார். அவர் பாரம்பரிய 
வ்��்்ளப் பயிரிடுவெறகுக் �ாரணம் அ்வ சேத்ொன்வ, ்மலும் 
அவறறுக்குக் கு்றந்ெ நீ்ர ் ெ்வப்படுகின்றது. இயற்�ப் பூசசிவிரடடி�்்ளத் 
தெளிப்பெறகுப் பயன்படுத்துகின்றார். இ்லை�்்ளக்த�ாணடு ெயாரிக்�ப்படும் 
பூசசிவிரடடி�ள் ் ெனீக்�ளுக்குப் பிடிப்பதில்்லை. ஆனால் இஞசி பூணடுக்�்ரசேல் 
்ெனீக்�்்ள அதி�ம் பாதிப்பதில்்லை. தென்்னயில் பூக்�ளும் குரும்்ப�ளும் 
த�ாடடுவ்ெத் ெடுக்� ்ம்மாழவார் �ணடறிந்ெ தீர்வு, ்வரின் அடியில் நீர் 
பாயசசுவெறகுப் பதில், தென்்ன ஓ்லை முடியும் சுறறுப்பரப்பில் குழி ்ொணடி 
நீர்பாயசசுவது ஆகும். இந்ெக் குழி�ள் ம்ழநீர் ் சே�ரிப்பு, பசுந்ொள் உரமிடுெல், 
நீர் ஆவியாெல் மறறும் மண அரிப்்பத் ெடுத்ெல் உள்ளிடட பலை வழி�ளில் 
பயன்படுகின்றன. 

நீணட �ாலை மறறும் பன்மடஙகு பலை்ன அளிக்கும் இயற்� விவசோயம் 
பறறிய விழிப்புணர்வு தமல்லை தமல்லை ்வரூன்றி வருகின்றது. ஓயவு தபறற 
பள்ளி ஆசிரியரான தவங�ட ்ான்கு ஏக்�ர் நிலைம் ்வத்திருக்கிறார். அதில் 
அவர் சேவுக்கு மரம் பயிரிடடுள்்ளார். ஆனால் சுழறசிமு்றயில் மூன்றாணடுக்கு 
ஒருமு்ற த்ல் பயிரிடுகிறார். �ாரணம் அது மணணின் �டினத்ென்்ம்ய 
மாறறும். இவர் இரணடு வ்� த்ல்்லைப் பயிரிடுகிறார். ஆறு மாெ சேம்பாவும் 
மூன்று மாெ குரு்வயும் பயிரிடுகிறார், மூன்று மாெம் நிலைத்்ெ �ரம்பா� 
விடடுவிடுகின்றார். சேவுக்குக்கு அதி� பராமரிப்பு அல்லைது ்வ்லை ஆட�ள் 
்ெ்வ இல்்லை. சேவுக்கு அென் மரப்பயன்பாடடிற�ா�ப் பயிரிடப்படுகிறது. 
KVK உழவர் ்மம்பாடடு ்மயம் விவசோயி�ளுக்கு உரம் மறறும் இயற்� 
விவசோயம் குறித்துப் பயிறசி அளித்துவருகிறது. ்மலும் தவங�ட இரசோயன 
உரத்ொல் ஏறபடும் தீ்ம�்்ளப் பறறி அறிந்து்வத்துள்்ளார்.

"நான இரசாயனங்க்ைத் நேளிககும்ப�ாது, அ்னத்துப பூச்சி்களும் 
இ்றநதுவிடும். இன்்றககு நமது அரசாங்கம் விவசாயி்கள் அநே 

இரசாயனங்க்ை நேளிப�்ே வருங்காலை சநேதியினருக்கா்கக 
்கட்டுப�டுத்துகி்றது. பூவிலிருநது பூவுககுச் நசனறு ம்கரநேச்பசரக்்கயில 
ஈடு�டும் நன்ம நசயயும் பூச்சி்களும் இருககின்றன."

்மலும், ஒருவர் அயலைாரின் ஒத்து்ழப்பு இல்லைாமல் இயற்� 
விவசோயியா� இருப்பது �டினம். ஏதனன்றால் அவர் இரசோயன உரம் 
மறறும் பூசசிக்த�ால்லி�்்ளப் பயன்படுத்தும் விவசோயப் பண்ண�்ளால் 
சூழப்படடுள்்ளார். தவங�ட பயிரிடும் பயிர் அவரது பக்�த்து இடத்து விவசோயி 
பயிரிடடுள்்ள பயி்ரச சோர்ந்்ெ தீர்மானிக்�ப்படுகின்றது. சிறு பண்ண�ள் 
பக்�த்துப் பண்ண�்்ளச சோர்ந்திருக்� ்வணடியது �டடாயம். அடுத்ெ 
ஆணடு, அவர் த்ல் பயிரிடலைாம். ஆனால் த்ல்லுக்கு அதி� �வனிப்பும் 
�ால்்்ட�ளின் உ்ழப்பும் ் ெ்வப்படுகிறது. என்வ அவரது பக்�த்து விவசோயி 
த்ல் பயிர் தசேயொல் இவரும் த்ல் ்டவு தசேயவார். இெனால்ொன் இயற்� 
விவசோயம் என்பது ெனிப்படட முயறசியா� இருக்�முடியாது. ஆனால் கூடடு 
முயறசியா�க் கு்றந்ெபடசேம் வடடார அ்ளவில் விவசோயி�்்ள ஒருஙகி்ணக்� 
்வணடும். இயற்� விவசோயத்்ெப் பின்பறறும் விவசோயி�ள் ்வறு இரணடு 
விெமான சேவால்�்்ளயும் சேந்திக்கிறார்�ள்: 1. சேந்்ெயில் இயற்� விவசோய 
வி்்ளதபாருட�ளின் வி்லை தபாதுமக்�ள் வாங�முடியாெ அ்ளவிறகு அதி�மா� 
உள்்ளது. 2. இரசோயன இடுதபாருட�்்ளத் ெவிர்ப்ப்ெ ஈடு தசேயய அதி� 
ஆட�ளுடன் அதி� ்்ரம் வி்்ளநிலைத்தில் பாடுபட்வணடியுள்்ளது.
விவசோயி�ள் நிலைத்தின் வ்ளத்்ெ அ்ளக்� பல்்வறு உக்தி�்்ளக் 
்�யாளுகிறார்�ள். இயற்� விவசோயி�ள் இரசோயனங�்்ளத் ெவிர்ப்பென் 
மூலைம் ெமது சுறறுசசூழ்லை விடடுப்்பான பூசசியினங�்்ள மீணடும் 
வர்வக்�முடியும் என்றார். நிலைத்தில் மணபுழுக்�ள் இருப்பது ்ல்லை 
வி்்ளசசேலுக்�ான அ்டயா்ளமாகும். ்மல் மண வ்ளம்டந்திருக்கும் 
நிலைத்தின் மீது மணணுருண்ட�ள் இருப்ப்ெ ்வத்தும், த்ல் 
மணி�ளின் நுனியில் சிறிய மண உருண்ட�ள் ஒடடியிருப்ப்ெ 
்வத்தும் அந்ெ ஆணடின் லைாபத்்ெக் கூறுவார்�ள். ம�ரந்ெச 
்சேர்ப்பி�ளின் வரு்�்யத் தொடர்ந்து  ம�ரந்ெத்தின்  
பரவலும்  உயிரினப் பன்்மத்துவத்தின் பரவலும்  வருகின்றன.

பள்ளி, ்்தறாப்பு, இயற்்க கவளி்யச சுற்றிப் பரி்சேறாதித்தல்

ம�ரந்ெச ்சேர்க்்�்யயும் ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�்்ளயும் ஊக்குவிப்பதில் 
ெனி்பர்�ளின் முயறசியால் உருவாகும் ்ொடடங�ள் நீணட ்ாட�்ளா� 
முக்கிய பங�ாறறிவருகின்றன. புதுச்சேரிக்கு அருகில் உள்்ள HIV ்்ாயாளிச 
சிறுவர்�ளுக்�ான ஆஸரமத்தில் உள்்ளவர்�ள் ்சசு இல்லைாெ சேத்ொன உணவு 
உணபெற�ா� இயற்�வழி விவசோயத்்ெப் பின்பறறுகிறார்�ள். அது 3 
ஏக்�ர் அ்ளவில் உள்்ள ஒரு ்ொடடம், அதில் அவர்�ள் ்ெங�ாய, பப்பாளி, 
எலுமிச்சே, ்பாமி்லைா, தவள்்ளரி, ெர்பூசேணி ்பான்ற்வ பயிரிடடுள்்ளனர். 
இந்ெத் ்ொடடத்தில் ்வ்லை தசேயபவர்�ள் இ்லை�ள், சோணத்தின் மூலைம் 
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பசுந்ொள் உரம் ெயாரிக்கின்றனர். பூசசி�்்ள விரடட ்வப்பி்லை ்பான்ற ஆடு 
தீணடா இ்லை�்்ள மாடடுச சிறுநீரில் ஏழு ்ாட�ள் ஊற்வத்துத் தெளிப்பான் 
ெயாரிக்கின்றனர். இ்ெக் �ா்லையில் தெளிக்கின்றனர். இந்ெப் பூசசிவிரடடி 
சி�ப்புப் தபாறிவணடு, பச்சே, தவள்்்ளப் புழுக்�ள் மறறும் அந்துப்பூசசி�்்ள 
விரடடுகிறது. சிலைசேமயம் இெனுடன் மஞசே்்ளயும் ்சேர்த்துக்த�ாள்கின்றனர்.

்ொடடக்�ாரர்�்ளான  இவர்�்்ள இதுவ்ர ்ெனீக்�ள் த�ாடடியதில்்லை. 
"நாங்கள் அேற்குப �யப�டுவதுமில்லை. சிறுவர்கைா்க இருநேப�ாது 
இயற்்்கத் பேனகூட்்ைச் சீண்டிக ்க்லைத்துத் பேபனடுக்க முற்�டும்ப�ாது 
அது ஆ�த்தில முடிநதிருககி்றது. நாங்கள் இபப�ாது அவவாறு நசயவதில்லை, 
அது சிறுவர்களின பவ்லை." 

சிறுவர்�ள் ் ெனீக்�ளின் வ்��்்ளயும் இெர பூசசியினங�்்ளயும் ் வறுபடுத்தி 
அறிந்து ்வத்திருக்கின்றனர். இஙகு 8 ்ெனீப்தபடடி�ள் உள்்ளன. இஙகுள்்ள 
இரணடு சிறுமி�ள் பின்வருமாறு கூறினர்: 

கூனிச்சம்்படடில் உள்்ள யாழி ஒருங்கிம்ணந்ே ்பணம்ணயின் உரமெயா்ளர 
வீரைப்பன், அப்பணம்ணயில் உள்்ள இலந்மே ெரைததில் லேனீ வெ்ளரபபுககு உரய 

ெண்பாமைமய நிறுவும் ம்பாருடடு  உற்சா்கொ்கப ்பங்ல்கற்றார. 
்படெம்: லாசர ழான், IFP

சுற்றுச்சூழல் அமெபபில் உள்்ள பூச்சி்கள்: யாழி ஒருங்கிம்ணந்ே ்பணம்ணயில் 
உள்்ள ெணணிலா அ்கததி என்ற ோவெரைம், ெணணில் மநடரைஜமை நிமலநிறுததும் 

ேன்மெ உமடெயது. அதில் ெ்கரைந்ேச் லசரகம்கயில் ஈடு்படும் ேச்சுதலேனீ. 
்படெம்: இந்து அயயைார, IFP

"பேனீக்கள் எங்களின ்காய்கறி வி்ைச்ச்லை அதி்கப�டுத்தியுள்ைன. 
நாங்கள் ்கத்ேரிக்காய, ேக்காளி, நவங்காயம், ப்கரட், பீட்ரூட், பராநசலலைா, 
பபராகப்காலி, �ா்கற்்காய, இனனும் பி்ற ்காய்கறி்க்ைப �யிரிட்பைாம். 
பேனீக்கைால இ்வ அ்னத்தும் �யன்ைநதுள்ைன. நாங்கள் 
இஙகுள்ை சிறுவர்களுககுத் பேன கூட்டின மீது ்கல எறிநது அவற்்்றத் 
நோநேரவு நசயயககூைாது எனறு அறிவுறுத்தியுள்பைாம். பேன ப�ாலைபவ 
ம்கரநேச்பசரக்்கயும் முககியமானது. பேனீக்கள் பச்கரிககும் ம்கரநேத்்ே 
நாங்கள் �ாரத்துள்பைாம். மூன்றாண்டுககு முன நாங்கள் பேனீப ந�ட்டி 
வாஙகி ்வத்போம். ஆனால அநே முயற்சி போலவி அ்ைநதுவிட்ைது. 
அபப�ாது அது �ற்றிய எநே அனு�வமும் எங்களுககு இல்லை.  பேனீக்கள் 
இஙகிருநது ப�ாயவிட்ைன. இநே மு்்ற இரண்டு ப�ர இஙகு வநது 
அவற்றின மீோன �யத்்ே நீககி எவவாறு பேனீக்க்ைத் நோநேரவு 
நசயயாமலிருப�து  ப�ான்ற �யிற்சி்க்ைக ந்காடுத்ேனர. நாங்கள் 
இரண்டு வ்்கயான பேனீக்க்ை இயற்்்கயா்கப �ாரத்துள்பைாம். 
ந�ட்டியில உள்ைது அவற்றிலிருநது பவறு�ட்ைது." 

்்தனீ வளர்ப்பில் உள்ள சேவறால்கள்

்ெனீ வ்ளர்க்� ஆ்சேப்படும் ஒரு விவசோயி முெலில் சேந்திக்கும் பிரசசே்ன 
்ெனீக்�ள் தபடடி்ய விடடுப் பறந்து ்பாெலைாகும். வள்ளுவன் 2019 ஆம் 
ஆணடு ்ான்கு ்ெனீப்தபடடி�்்ள வாஙகினார். அ்னத்துத் ்ெனீக்�ளும் 
உட்ன பறந்துவிடடன. எதிர்பாராெவிெமா� ம்ழ வருெல், தவப்பம் 
அதி�மாெல், பூக்கும் பருவம் மாறுெல் ்பான்ற �ாரணங�்ளால் ்ெனீக்�ள் 
பாதிப்ப்டவ்ெ விவசோயி�ள் �ாணத் தொடஙகினர். ்ெனீப்தபடடி�ளுக்குச 
சிறிது ்மறபார்்வயும் ்ெ்வப்படுகிறது. ்ெனீப்தபடடி�ளின் வி்லையும் 
அதி�ம். 

"விவசாயத்தில லைா�ம் �ாரக்கமுடியாது. ்காரணம் அடுத்ே �ருவத்திற்ந்கன 
்கலைபபின வி்ே்க்ைச் பசமித்து ் வக்க முடியாேோல நசலைவும் அதி்கமாகும். 
எனககு 4-5 மாேங்களில உரத்திற்்கா்க ரூ 20,000 நசலைவாகின்றது. நான ரூ. 
15000-20000 லைா�மா்க சம்�ாதித்ோல மாேத்திற்கு ரூ.4000-5000 ஆ்க மட்டுபம 
இருககும். இநே நி்லையில ரூ 4500/- நசலைவழித்து விவசாயியால ஒரு 
பேனீபந�ட்டி வாங்கமுடியாது. பேனீக்கள் ந�ட்டி்யவிட்டு ஓடிவிட்ைாபலைா 
அலலைது யாராவது திருடிச் நசன்றாபலைா சாோரண விவசாயிககு அது 
ந�ரும் இழப�ா்க இருககும். ேமிழ்கத்தில சிறு விவசாயி்களின சிரமம் 
இரட்டிப�ானது. ஏநனன்றால அவர்கள் ேங்கள் வயல்களில பவ்லை 
நசயவார்கள். மற்்ற பநரங்களில கிராமத்திற்கு நவளிபய கூலி பவ்லைககும் 
நசலகி்றார்கள். அவர்கள் பே்வககு ஏற்� நிலைத்தில பவ்லை நசயகி்றார்கள். 
மற்்ற பவ்லை்க்ையும் சாரநதிருககி்றார்கள். எனபவ வி்லையுயரநே பேனீப 
ந�ட்டி்க்ை வாஙகுவதும் பேனீ வைரப�து �ற்றி அறிநதுந்காள்வதும் 
்கடினமாகி்றது."
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இடெது: ெ்களிர சுய உேவிககுழு ம்பண்களுடென் குழு விவொேம், வெலது: 
லேனீபம்படடியுடென் வொமழ விவெசாயி ஹர அவெர்கள்.  

்படெங்்கள்: வெ. அமுேவெள்ளுவென், IFP

அதி� நிலைம் ்வத்திருக்கும் விவசோயி�ள் விவசோயத் தொழிலைா்ளர்�்்ள 
்ம்பியிருக்கிறார்�ள். மித்ரா தரடடியார் சோதி்யச ்சேர்ந்ெவர். �்டசி புயல் 
ொக்குவெறகு முன்பு 20 ்ெனீப் தபடடி�்்ள ்வத்திருந்ொர். ஆனால், 
பண்ணத் தொழிலைா்ளர்�ள் ்ென் கூடு�ளுக்கு அருகில் ்வ்லை தசேயய 
மறுத்துவிடடனர். பண்ணயில்  நிரந்ெரத் தொழிலைா்ளர்�ளுக்குத் ்ெனீக்�ள் 
பறறிப் பயிறசியளிப்பென் மூலைம் ஊக்குவிக்�முடியும். ஆனால் தபரும்பாலைான 
பண்ணத் தொழிலைா்ளர்�ள் ெற�ாலி� ்வ்லையாட�ள். ெமிழில் ்ென் எடுப்பது 
என்பது ‘்ென் அழித்ெல்’ என்று அ்ழக்�ப்படடு வருகின்றது. அொவது 
‘்ென்ட�்்ள அழித்ெல்’ என்று தபாருள்படும். தென்னிந்தியக் �லைாசசோரத்தில் 
ம�ரந்ெச ்சேர்க்்�க்�ா�த் ்ெனீக்�ள் வ்ளர்க்�ப்படடதில்்லை. ஏதனன்றால் 
அ்வ �ாடு�ளில் வாழப்வ. ் ெனீக்�்்ளப் தபடடி�ளில் ் வத்து வ்ளர்ப்பெறகு 
விவசோயி�ளுக்கும் அஙகு ்வ்லை தசேயபவர்�ளுக்கும் ்பாதிய பயிறசியுடன் 
அவர்�்ளது மனதிலிருக்கும் அசசேத்்ெயும் நீக்� ்வணடும்.

சு்ரஷ் ொன் �லைந்துத�ாணட ஒரு ்ெனீ வ்ளர்ப்புப் பயிறசி்ய நி்னவு 
கூர்ந்ொர். பூக்�ள் கு்றவா� இருக்கும் ம்ழக் �ாலைத்்ெப் பறறிப் பயிறசியா்ளர் 
்பசிக்த�ாணடிருந்ொர். ்ெனீக்�ளுக்குச சுத்தி�ரிக்�ப்படட சேர்க்�்ர்யக் 
த�ாடுப்பெறகுப் பதிலைா�, ்ாடடுசசேர்க்�்ர அல்லைது தவல்லைக்�்ரசே்லை 
முயறசிக்�லைாமா? என்று பயிறசியா்ள்ரக் ்�டடார். அவ்ர பயிறசியா்ளர் 
எசசேரித்ொர். தவல்லைம் ்ெனீக்�ளுக்கு வயிறறுப் பிரசசி்ன்ய உணடாக்கும். 
்மலும் ் ாம் ் ெனிக்�ளுக்�ான தசேயற்� உணவு த�ாடுப்பது பறறிச சிந்திப்பெறகு 
பதிலைா�, ் ெனீக்�ளுக்கு ஆணடு முழுவதும் உணவு வழஙகும் பூக்�்்ளத் ெரும் 
ொவரங�்்ள வ்ளர்ப்பென் மூலைம் உணவுப் பறறாக்கு்றயின்றி அவற்றப் 
பராமரிக்�முடியும். இெனால் சு்ரஷ் ெனது நிலைத்தில் அதி� �ாய�றி�்்ளக் 
�லைப்புப் பயிர் விவசோய மு்றயில் பயிரிடுவென் மூலைம் ஆணடு முழுவதும் 
பூக்�ள் இருக்கும் என முடிவு தசேயொர்.

்்தனீ வளர்ப்பவரறாக மறாறு்தல்

சேதீஸ 70 வயொன விவசோயி. 1980 ஆம் ஆணடு �ாதி கிராமத் தொழில் 
பிரதிநிதி ஒருவர் இவரின் பகுதியில் 30 உறுப்பினர்�்்ள ஒருஙகி்ணத்து, ஒரு 
வார �ாலைப் பயிறசி அளித்ொர். அென் பிறகு முெலில் 1981 ஆம் ஆணடு முெல் 
்ெனீக்�்்ள வ்ளர்க்�த் தொடஙகினார். அவர் ஒரு பு்�ப்பான், ம்றப்புத்துணி, 
்ெ்னப் பிரிக்கும் எந்திரம் மறறும் ஐந்து தபடடி�்்ள வாஙகினார். ஆனால் 
்ெனீக்�ள் தபடடி�்்ளவிடடுப் பறந்துவிடடன. அவர் ்பருந்து ்டத்து்ரா�ப் 
பணியாறறிய்பாது மீணடும் ஐந்து தபடடி�்்ள வாஙகினார். அ்ெப் பத்துப் 
தபடடி�்ளா�ப் பிரித்ொர். 

"பேனீக்கள் நு்கரதி்றன ந்காண்ை்வ. பூச்சிகந்காலலி்கைால மட்டும் 
அவற்றுககு அச்சுறுத்ேல இல்லை, பேன்ை்களுக்கா்க மனிேன உண்ைாககும் 
பு்்கயும் தீயுபம ப�ரா�த்து. அவற்றின வாழ்விைங்களும் உணரதி்றன 
ந்காண்ை்வ. ஒற்்்றப �யிர விவசாயம் நசயயப�ட்டிருநோல பேனீக்கள் 
ம்கரநேம் அலலைது பூநபேன கி்ைக்காமல அநே வயல்க்ைவிட்டு 
நவளிபயறிவிடும்."

வாழவிட ்வறுபாடு என்பது சிறு மறறும் தபரு விவசோயி�ளுக்கு இ்டயிலைான 
்வறுபாடடில் உள்்ளது என்று அவர் கூறுகிறார். தபரிய விவசோயி�ள் த்ல்்லையும் 
�ரும்்பயும் ஒற்றப் பயிர் விவசோயம் தசேயகிறார்�ள். ஆனால், எள், பருத்தி, 
ெக்�பூணடு, சேணப்்ப ்பான்ற பசுந்ொள் உரப்பயிர்�்்ளப் பயிரிடடால், 
ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ளும் பலைன் தபறும்.
 
"்கரும்பு அறுவ்ைககுப பி்றகு பேனீக்கள் வயலுககுச் நசனறு சரக்க்ரப 
�ா்்க உறிஞ்சுவ்ேக ்காணலைாம். எனபவ ்கரும்பு வயல்களிலும் பேனீக்கள் 
்காணப�டும். பேனீக்கள் ்கரும்பு வயல்களிலும் ேங்கள் கூட்்ைக 
்கட்டுவ்ேயும் நீங்கள் �ாரக்கலைாம்."

விவெசாயி்கம்ளத லேனீ வெ்ளரப்பா்ளர்க்ளா்கப ்பயிற்றுவிதேல்.  
்படெம்: வெ. அமுேவெள்ளுவென், IFP
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லேனீப ம்படடிமயத திறககும்ல்பாது.  
்படெம்: வெ. அமுேவெள்ளுவென், IFP

தவறறி�ரமான ்ெனீ வ்ளர்ப்பிறகு மூன்று விஷயங�ள் ெ்ட�்ளா� இருப்பொ� 
அவர் உணர்கிறார்
1. முன்்னாக்கு இல்லைாெ அரசு ஆெரவு: அரசு மானிய வி்லையில் ஒரு 
தபடடி்ய மடடு்ம வழஙகுகிறது. ்ெனீக்�ள் தபடடி்யக் ்�விடடால் 
விவசோயிக்கு ்ஷ்டம்.
2. சோ்லையில் உள்்ள தபரிய மரங�்்ள தவடடுவொல் வாழவிட இழப்பு. பூக்�ள் 
கு்றந்து விடடன.
3. த்ல், �ரும்பு மறறும் சேவுக்்�ப் பயிரிட விரும்பும் விவசோயி�ள்.

அந்்ொனி, ் ெனீக்�்்ளப் பறறிப் பள்ளிப் பருவத்தி்லை்ய தெரிந்து்வத்திருந்ொர். 
தென்்ன மரத்தில் வி்்ளசசேல் கு்றந்ெ்பாது ்ெனீப்தபடடி�்்ள ்வத்ொர். 
்ெனீக்�ளின் மூலைம் தென்்னயில் வி்்ளசசேல் அதி�ரிப்ப்ெக் �ணகூடா�ப் 
பார்த்துவருகின்றார். ஒரு தென்னஙகு்லையில் ்ான்கு முெல் ஐந்து ்ெங�ாய�ள் 
இருந்ெ நி்லை மாறி 15-20 என அதி�ரித்துவிடடொ�க் கூறுகிறார்.
 
"எனது �க்கத்து நிலைத்து விவசாயி்கள், வி்ைச்சல உரத்ோலோன 
அதி்கரித்ேது எனறு நி்னககி்றார்கள். ஆனால பேனீக்களின ம்கரநேச் 
பசரக்்கோன இேற்ந்கலலைாம் ்காரணம் எனறு நான உணரகிப்றன. முனபு 
பேங்காய விற்�்ன ரூ.1500 – 2000 என்ற அைவில இருககும், இபப�ாது 
36 நேன்ன மரங்களிலிருநது ஒவநவாரு ்காயும் ரூ10 வீேத்தில ரூ. 8000 
ரூ�ாயககு விற்�்ன நசயதுள்பைன. இது குறிபபிைத்ேக்க வைரச்சி. 
நான எனது நேன்ன மரங்க்ை உனனிப�ா்கக ்கவனிககிப்றன. நான 
என நிலைத்தில பேன ந�ட்டி ்வப�ேற்கு முன, ந�ரும்�ாலைான பூக்களும் 
குரும்்�்களும் ே்ரயில உதிரநதுவிடும். ஆனால இபப�ாது நினறுவிட்ைது. 
நான �த்து ஆண்டு்களுககு முனபு சபப�ாட்ைா்வ 
நட்பைன. நட்ை நானகு ஆண்டு்களுககுப பி்றகு 
பூக்க ஆரம்பித்ேது. அது எனககு நலலை �லை்னத் 
ேநேது. பினனர ்காயபபு கு்்றநதுவிட்ைது. நான 
பேனீபந�ட்டி்க்ை ் வத்ேபி்றகு, மீண்டும் �ழங்க்ைப 
ந�்ற ஆரம்பித்பேன, இபப�ாது என மரங்க்ைப 
�ாருங்கள் - �ழங்கள் நி்்றநதுள்ைது. நான எனது 
மா மரங்களிலும் அபே �லை்னப �ாரககினப்றன." 

"அத்தி, ்கண்டு ்காய ்காயககும், ்காணாமல பூ பூககும்" 
என்ற பழதமாழி உணடு. அொவது அத்திப் பூ்வப் 
பார்க்� முடிவதில்்லை. [மறற பழங�்்ளப் ்பாலைல்லைாமல், 
அத்தியில் பூக்�ள் உடபுறமா� பூக்கும். அத்திப்பழத்்ெ 

தவடடினால் ்ாம் பார்ப்பது பூ மஞசேரி ்பான்ற பின்னல் அ்மப்பு, 
அத்திப்பழங�ள் ம�ரந்ெச ்சேர்க்்�க்�ா� சிறிய கு்ளவி�்்ள ஈர்க்கின்றன. 
அ்வ உள்்்ள சிக்கிக்த�ாள்ளும்.]

்ெனீ வ்ளர்ப்பவர்�ள் ் ாடடுத் ் ெனீக்�ளுடன் ் வ்லை தசேயய பயிறசி தபறறவர்�ள். 
அவர்�ள் அரசோங�த் திடடங�ளுக்கும் ஆர்வமுள்்ள தபாதுமக்�ளுக்கும் 
இ்ட்ய இ்ணப்புப் பாலைமா�ச தசேயல்படுகின்றனர்.  

்ெனீ வ்ளர்ப்பவர்�ளில் பலைர் பயிறசியா்ளர்�்ளா�வும் உள்்ளனர். 
அவர்�்்ளத் ் ெனீப் தபடடி�ளுக்�ா�வும் ் ெனீ வ்ளர்த்ெலுக்�ா�வும் 
தபாதுமக்�ள் தொடர்பு த�ாள்்ளலைாம். ்்டசேன் அவர்�ள் 
KVIC தென்னிந்திய முென்்மத் ்ெனீ வ்ளர்ப்புப் பயிறறு்ர், 
வணி�ரீதியா�த் ்ெனீ வ்ளர்ப்பவர். "அ்னவருககும் பேன 
பவண்டும். ஆனால யாரும் பேனீப ந�ட்டி்க்ை ்வத்துப �ராமரிக்க 
விரும்புவதில்லை!"

புதுச்சேரி ம�ளிர் அ்மப்பின் - தபண�ள் வருமானம் ஈடடும் முயறசியின் மூலைம் 
்்டசேன் அவர்�ள் 2019 ஆம் ஆணடில் 750 சுயஉெவிக் குழுக்�ள் (SHGs) மறறும் 
NGO �ளுக்குப் பயிறசி அளித்ொர். ொவரவியல் மறறும் பூசசியியல் படிக்கும் 
மாணவர்�ளின் பாடத்திடடத்தில் ்ெனீ வ்ளர்ப்பு �டடாயப் பாடமா� உள்்ளது. 
அம்மாணவர்�ள் பயிறசி தபற அவரிடம் வருகின்றனர். �டந்ெ �ாலைங�ளில், 
பு்�யில்லைாமல், கி்்ள�்்ள தவடடாமல், பாது�ாப்பா�த் ்ெனீ வ்ளர்ப்புக்�ான 
பயிறசி்ய அவர் ஜவவாது ம்லை, த�ால்லிம்லை மறறும் �ல்ராயண ம்லை�ளில் 
உள்்ள பழஙகுடியினக் குழுக்�ளுக்கு அளித்துள்்ளார். அரவக்குறிசசியில் உள்்ள 
ஒரு ெனியார் முருங்�த் ்ொடடத்தில் 50 இத்ொலியத் ்ெனீ �ாலைனி�்்ள 
்வத்துள்்ளார். ் வறு பலை இடங�ளில் இன்னும் பலை த�ாம்புத்்ெனீப் பா்ன�்்ள 
்வத்துள்்ளார். ்ெனீக்�ள் மா்லையில் உணவு ்ெடிக் கூடடிறகுத் திரும்பும் 
்்ரத்தில் ்ெனீப்தபடடியில் ்ெனீக்�்்ள அ்டத்து இரவு ்்ரத்தில் ெனது 
வா�னத்தில் ஏறறி இடமாறறம் தசேயகிறார். ்ெனீக் கூட்ட இடமாறறம் தசேயய 
இருடடு அவசியம். ெமிழ்ாடு வழியா�க் ்�ர்ளா, �ர்்ாட�ா, ஆந்திரா வ்ர 
இரவில் 300 கி.மீ. வ்ர த�ாணடு தசேன்றுள்்ளொ�க் கூறுகின்றார். இெறகு ்ல்லை 
�ாற்றாடடமும் சீரான பா்ெயும் மி�வும் அவசியம். அவர் ்சேர்வணடிய 
இடத்்ெ அ்டந்ொலும், அவர் உடனடியா�ப் தபடடி�்்ளத் திறப்பதில்்லை. சிலை 
மணி்்ரக் �ாத்திருப்பிறகுப் பிறகு ் ெனீக்�ள் அ்மதியான பிறகு திறக்கின்றார். 
இந்ெ முழு இரவுப் பயணத்ொல் ் ெனீக்�ள் கி்ளர்ந்தெழலைாம். அனுபவம் வாயந்ெ 
்ெனீ பயிறறுன்ர அருகில் ்வத்துக்த�ாணடு இ்ெப் ்பான்ற பயணத்்ெ 
்மறத�ாள்வது சிறந்ெது. ்�ாபம் த�ாணட ்ெனீக்�ள் தபாதுமக்�ளுக்கு 
இ்டயூறு ஏறபடுத்ெலைாம். ்ெனீ வ்ளர்ப்பவர் தபாறு்மயா�வும் �வனமா�வும் 
இருக்�்வணடும். ்ெனீ வ்ளர்ப்பவர் முக்கியமா�த் ்ெனீக்�்்ள வ்ளர்ப்பதும் 
அவறறின் ்ெ்வ�்்ளப் புரிந்துத�ாள்வதும் அவசியம்.
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்�ாவிட ்்ாயத்தொறறுக் �ாலைத்தில் ்ாடு முழுவதும் ஊரடஙகு 
்பாடப்படடிருந்ெது. ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� ஒரு இன்றிய்மயாெ ்சே்வயா� 
இருப்பொல் ் ெனீ�்்ளக் த�ாணடுதசேல்வெறகு எனக்கு அனுமதி அளிக்�ப்படடது 
என்றார் ்்டசேன். ்்டசேன் அவர்�ள் சிறுவயதில் KVK யில் இருந்து ்ெனீ 
வ்ளர்ப்்பக் �றறுக்த�ாணடார். பு்னவில் உள்்ள மத்திய ்ெனீ ஆராயசசிப் 
பயிறசி நிறுவனத்தில் (CBRTI) மூன்றாணடு படிப்்ப முடித்ொர். அரசின் 
்ெனீ வ்ளர்ப்புப் பயிறசியா்ளரா�, ்வ்ளாணது்றயில் வழங�ப்படும் அரசின் 
திடடங�ள் பயனுள்்ளொ� இருக்� ஒருஙகி்ணந்ெ சிறப்புத் திடடம் ்ெ்வ 
என்று அவர் �ணடறிந்ொர். ்ென் அதி�ம் கி்டக்கும் �ாலைமான ஜனவரியில் 
மானியத் ்ெனீப்தபடடி�்்ளப் பயனாளி�ளுக்கு வழஙகுவதில்்லை. மாறா�, 
வறணட �ாலைமான ் ம-ஜூன் மாெங�ளில் மானியத் திடடங�ள் மூலைம் தபடடி�ள் 
வழஙகுகின்றனர். இெனால் ்ெனீக்�ள் உணவு ்ெட முடியாமல் தபடடி�்்ள 
விடடுப் பறந்துவிடும். மானியங�ள் எளிதில் கி்டப்பதில்்லை. தபரும்பாலும், 
்ெனீவ்ளர்ப்புப் பயிறசியா்ளர்�ளுக்கு அவர்�ளின் ்சே்வ�ளுக்குச சேரியான 
்்ரத்தில் ஊதியம் வழங�ப்படுவதில்்லை. மறுபுறம், ICAR இன் கீழ KVK 
விடாமுயறசியுடன் ்வ்லை தசேயகிறது. ஆனால் அதில் ்பாதிய நிதி இல்்லை. 
சேம்ப்ளம் மாநிலை அரசோங�ம் மூலைம் வழங�ப்படுகிறது, திடடங�ளுக்�ான நிதி 
மத்திய அரசிடமிருந்து வருகிறது. அரசு ரூ.300 த�ாடுத்து மக்�்்ளப் பயிறசிக்கு 
அ்ழத்து வருகின்றது. இறுதியில் அதி�ாரி�ள் பின்தொடர்வதில்்லை. இது 
வ்ளங�்்ள வீணடிப்பொகும்.

  ்ென் ஒரு வி்லைமதிப்பறற தபாரு்ளா� இருந்ெது. ்ெ்வப்படும்்பாது 
சிறிெ்ளவில் பயன்படுத்ெப்படடது. சித்ெ மருத்துவத்தில் பயன்படுத்ெப்படடது. 
்பசேத் தொடஙகும் குழந்்ெ�ளுக்கு உெவும் என்ற ்ம்பிக்்�யில் 
குழந்்ெ�ளுக்கு வழங�ப்படடது. இப்்பாது KVK வின் முயறசியால் ்ெனின் 
மதிப்புக் கூடடப்படட ெயாரிப்பு�ள் விறப்னக்கு வந்துள்்ளன. ்்ாய எதிர்ப்புச 
சேக்தி மறறும் இரத்ெ ஓடடத்்ெ ் மம்படுத்ெ ் பரீசசேம்பழங�ள், உலைர்திராட்சே�ள், 
பாொம் ஆகியவற்றத் ்ெனில் ஊற்வத்து விறகின்றார்�ள்.

்்தனீ வளர்ப்புத திட்்டங்கள் ஏன ்்தறால்விய்்டகின்்ன?

்்ர்�ாணல்�ள் மூலைம், ்ெனீ வ்ளர்ப்புத் திடடங�்்ளச தசேயல்படுத்துவதில் 
உள்்ள பலை இ்டதவளி�்்ள ஆராயசசியா்ளர்�ள் �ணடறிந்துள்்ளனர்:

1. ்ெனீக்�ள் ஒரு விவசோய உள்ளீடா�க் �ருெப்படுகின்றன. ்மது சுறறுசசூழல் 
அ்மப்பின் முக்கிய அங�மா�க் �ருெப்படவில்்லை. என்வ, ம�ரந்ெச 
்சேர்ப்பி�ளின் முக்கியத்துவம் அறியப்படவில்்லை. ெற்பா்ெய ்ெனீப் 
தபடடி அடிப்ப்டயிலைான அணுகுமு்ற ்ெனீக்�ள் வாழும் நிலைப்பரப்பு 
அடிப்ப்டயிலைான அணுகுமு்றயா� மாற்வணடும். ்ெனீக்�்்ள தவறும் 
்ென் உறபத்தி தசேயயும் உயிரினமா� மடடும் பார்க்�ாமல் அவறறின் ம�ரந்ெச 
்சேர்க்்�்யயும் நி்னவில் த�ாள்்ள்வணடும்.

லெலல: மொ்ளசூர ேனியார ்காடடில். ்படெம்: வெ. அமுேவெள்ளுவென், IFP.  
இடெது: சின்ை்ப்கணமடெயில் ஜவவொது ெமல ெமலயாளி ்பழங்குடி்களுககு 
லேனீவெ்ளரபபுப ்பற்றிப ்பயிற்சியளிககிறார மசல்வெகுொர. ்படெம்: இந்து 

அயயைார, IFP.  வெலது: லசாரைப்படடில் இயற்ம்க விவெசாயிமய லநரமு்கம் 
்காணுேல். ்படெம்: ிஃபிரைடெரக லாணடி, IFP

2. ்ெனீ வ்ளர்ப்புக் குறித்ெ விழிப்புணர்வு கு்றவா� உள்்ளது. அெனால் 
்ெனீக்�ள் த�ாடடும் என மக்�ள் ்ெனீக்�்்ளப் பார்த்து அசசேப்படுகின்றனர்.

3. ்ெனீப் தபடடி�ளுக்கு அரசு மானியம் வழஙகுகிறது. ஆனால் தபடடி 
வழஙகியபின் அதி�ாரி�ள் �ணடுத�ாள்வதில்்லை. என்வ அனுபவமறற 
விவசோயி�ளின் ்ெனீப் தபடடி�்்ள விடடுத் ்ெனீக்�ள் பறந்து ்பாவ்ெ 
அவர்�்ளால் ெடுக்�முடியவில்்லை.

4. மத்திய, மாநிலை அரசு�ளுக்கி்ட்ய பலை அரசுத் திடடங�ள் 
தசேயல்படுத்ெப்படுகின்றன. அவற்ற த்றிப்படுத்ெ ்வணடும். ்மலும் ்ெனீ 
வ்ளர்ப்புப் பயிறசியா்ளர்�ளுக்குச சேரியான ் ்ரத்தில் ஊதியம் வழங� ் வணடும். 
எதிர்�ாலைத்திறகு ்ம்பிக்்�யளிக்கும் விெத்தில் இதில் பலை வழிமு்ற�ள் 
இன்னும் �ணடறியப்பட்வணடும்.
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்பானுஸரீயும் வீரைப்பனும் மசல்வெகுொருடென் ்பயிற்சியின் ல்பாது. 
்படெம்: லாசர ழான், IFP

இன்னும் எதிர்�ாலைம் ்ம்பிக்்�க்குரியொ�்வ இருக்கிறது. பலை வழிமு்ற�ள் 
்சோதித்துப் பார்க்�ப்படாம்லை்ய இருக்கின்றன. தென்னிந்தியாவில் 
‘்சே்வத்்ெனீ  வ்ளர்ப்பு’ என்பது மி�வும் கு்றவா�்வ உள்்ளது. சிலை 
விவசோயி�ள் ்வறு யா்ரா ஒருவரு்டய ்ெனீப் தபடடி�்்ளத் ெங�ள் 
நிலைத்தில் ்வத்துள்்ளார்�ள். ஆனால் இந்ெ ்்டமு்ற இன்னும் அரிொ�்வ 
இருந்துவருகிறது. இது வ்ளர்த்தெடுக்�ப்பட ்வணடும். ஏதனனில் விவசோயி�ள் 
ொங�ள் ்ெனீக்�்்ள ்வத்திருக்� விரும்பியொ�வும் ்பாதுமான ்்ரமும் 
உ்ழப்பும் இல்லைாெொ்லை்ய அ்ெக் ்�விடடுவிடடொ�வும் POLLIN 
குழுவினரிடம் தசோன்னார்�ள். இருெரப்புக்கும் தவறறி என்ற ஒப்புெலின் ்பரில் 
ெங�ள் நிலைத்துக்குத் ்ெனீ வ்ளர்ப்பவர்�்்ள அ்ழப்பது குறித்து அவர்�ள் 
்பாதுமான அ்ளவுக்குச சிந்திக்�வில்்லை.

உலைகின் பலை பகுதி�ளிலும் இத்ொலிய தமல்லிதபரா ்ெனீக்�்்ளக்த�ாணடு 
்மறத�ாள்்ளப்படட வணி�ரீதியான ்ெனீ வ்ளர்ப்பின் �ாரணமா�, 
சுறறுசசூழலுக்கும் விவசோயத்துக்கும் ஏறபடட த்ருக்�டி�்்ளக் �வனத்தில் 
எடுத்துக்த�ாணடு, ்மது பூர்வீ�மானதும் ்ென்கூடு�ளில் வ்ளர்க்�க்கூடியதுமான 
(அபிஸ தசேரானா மறறும் டி. இரிடிதபன்னிஸ) ்ெனீக்�ளுக்கு முக்கியத்துவம் 
ெரப்பட்வணடும். சேமீபத்தில் சிெம்பரத்தில் அபிஸ தசேரானா ்ெனீக்�்்ள 
வ்ளர்ப்பெற�ான முயறசி�ள் ்மறத�ாள்்ளப்படடன. இந்ெ நூலில் முன்பு 
அறிமு�ப்படுத்ெப்படட தசேலைவு கு்றவானதும் ்்டமு்றயில் பராமரிப்புத் 
்ெ்வயறறதுமான மணபா்னத் ்ென்கூடு�ள் விவசோயி�ளுக்கும், 
்ெனீக்�ளுக்கும் தவறறி்யத் ெந்ெ ஒரு மாதிரி �ணடுபிடிப்பாகும்.        

லேனீ வெ்ளரபபுககு உ்கந்ே சூழமல உருவொக்கவும். லேனீக்களுககுப பிடிதேொை 
ம்காடிலரைாஜாமவெ வெ்ளரக்கவும்.  

்படெம்: வெ. அமுேவெள்ளுவென், IFP

சுற்றுச்சூழலுககு்கந்ே ்பாமைத லேன்கூடமடெ எவவொறு ேயாரப்பது என்று 
ரைவிககுொர மசயமுமற வி்ளக்கம் அளிககிறார. ்படெம்: லாசர ழான், IFP
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POLLIN பயிற்சிப்பட்்ட்்கள்

ெரைபம்படடி்களில் லேனீ வெ்ளரபபுப ்பற்றிப ்பங்ல்கற்்பா்ளர்களுககு மசல்வெகுொர 
வி்ளககும்ல்பாது, முேல் POLLIN ்பயிற்சிப்படடெமற. ்படெம்: கி. அனு்பொ, IFP

லெலல: ெண ்பாமையில் லேனீ 
வெ்ளரபபுப ்பற்றி லிபீ ோஸின் 

மசயல்முமற வி்ளக்கம்,  ்படெம்: லாசர 
ழான், IFP.  வெலது: ்பயிற்சியின் ல்பாது  
்பங்ல்கற்்பா்ளர ஒருவெர லேனீமய உற்று 

லநாககும் ்காடசி.  
்படெம்: கி. அனு்பொ, IFP

்பாமையில் லேனீ வெ்ளரபபுப ்பற்றி மசல்வெகுொரன் மசயல்முமற வி்ளக்கம். 
்படெம்: லாசர ழான், IFP

ெரைபம்படடியில் இருந்து ்பாமைககு ொற்றப்படடெ பிறகு.  
Photo: ்படெம்: லாசர ழான், IFP

பி.எஸ. ்பாம்ளயததில் ்பயிற்சி ெற்றும் ்க்ளப்பணிககுப பிறகு ்கலந்துமரையாடெல். 
்படெம்: கி. அனு்பொ, IFP
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பிரிவு 6

மகரந்தச ்சேர்ப்பிகளு்ககு எவவறாறு உ்தவுவது?

நீங்களும் ்்தனீ்ககு உகந்த சூழ்ல உருவறா்ககலறாம்
யார் ்வணடுமானாலும் ்ெனீ வ்ளர்ப்பில் ஈடுபடலைாம். ஆனால் ்ெனீக்�்்ளக் 
்�யாளும்்பாது உரிய பாது�ாப்புச சோெனங�்்ள அணிந்துத�ாள்்ள்வணடும் 
என்று அறிவுறுத்துகி்றாம். ்ெனீக்�்்ளக் ்�யாள்வதில் அனுபவமும் 
தபாறு்மயும் உள்்ள ்ெனீ வ்ளர்ப்பா்ளர்�ள் ்ெனீ வ்ளர்ப்்பப் பறறிச தசேயல் 
வி்ளக்�ம் ெருவ்ெ இந்ெப்படங�ள் �ாடடுகின்றன.

விவசேறாய மு்்க்ளப் பல்வ்கப்படுததுங்கள் 
பயிர்ச சுழறசி மறறும் உள்ளூர் நி்லை்ம�ளுக்கு ஏறப ஊடுபயிர் தசேயவது, 
ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ளுக்�ான வாழவிடங�்்ளப் பாது�ாத்து, உணவளித்து 
அ்வ பல்கிப் தபரு� வழிவகுக்கும். ்மலும் ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ளின் 
வரு்��்்ள மரபணு மாறறப்படட பயிர்�்்ளாடும் ்ாடடுப் பயிர்�்்ளாடும் 
ஒப்பிடடுப்பாருங�ள்.

உங்கள் ்்தறாட்்டததில் ்்தனீ்ககளு்ககு உகந்த பூசகசேடிக்ள ந்டவும்
ொவரங�ள் ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� தசேயய வ்�வ்�யான பூசசி�்்ளச 
சோர்ந்துள்்ளன. ஏதனன்றால் எல்லைாப் பூசசி�்ளாலும் குறிப்பிடட ொவரங�ளில் 
ம�ரந்ெச ்சேர்க்்� தசேயயமுடியாது. பூசசி�ளின் அ்ளவு, வடிவ்மப்பு மறறும் 

குழந்மே்களுககுத லேனீ வெ்ளரபபுமுமற 
்பற்றிய அறிமு்கம்  

்படெம்: கி. அனு்பொ,  
வெ. அமுேவெள்ளுவென், IFP

்ொறறம் ஆகியவறறின் பன்மு�த்ென்்ம�்்ளப் பார்க்கும்தபாழுது அ்வ 
�ாடடு மலைர்�்்ளயும் சோர்ந்துள்்ளன என்ப்ெத் தெளிவா�க் �ாடடுகின்றது. 
்ெனீக்�ளுக்கு ஆணடு முழுவதும் உணவளிக்� ்வணடும். எந்ெப் பூசதசேடி்ய 
்டுவீர்�ள்?

க்ளசகசேடிக்ள வளருங்கள்
ம�ரந்ெச ் சேர்ப்பி�ள் �்்ளசதசேடி�ளில் உணவு எடுக்கின்றனவா? அப்படியானால் 
அவற்றக் �்்ளய ் வணடாம். �ாடடுப் பூக்�ளுக்�ான இடத்்ெ உருவாக்குங�ள். 
தபரும்பாலும் வணி� ரீதியான ஆர்வம் எந்ெ உணவுக்கு முன்னுரி்ம அளிக்� 
்வணடும் என்ப்ெத் தீர்மானிக்கிறது. �்்ளத் ொவரங�ளும் சேத்ொன உணவா� 
இருக்�லைாம்.

பல்லுயிர்த ்தளங்க்ள மீட்க்டடு்ககவும் 
உங�ளின் ெனித்துவமான உயிர்சசூழலுக்கு இ்டயூறா� உள்்ளவற்றக் கு்றத்து, 
அ�றறி, உங�ள் பகுதிக்்�றற மரக்�ன்று�்்ள வ்ளர்க்�வும். 

்்தனீ்கக்ள ஈர்்கக உங்கள் பண்ணையில் உள்ள மரங்களில் சில 
மண பறா்்னக்ள்க கட்டி ்வ்ககவும்
பா்ன�ளுக்குள் ் ென் தமழு்�த் ் ெயத்ொல், பா்னயிலிருக்கும் வாசே்னயால் 
்ெனீக்�ள் ஈர்க்�ப்படும்.

இரசேறாய்னங்க்ளத ்தவிர்்ககவும்
பூசசியினங�்்ளக் த�ால்லைாமல் பூசசி�்்ளக் �டடுப்படுத்தும் அல்லைது விரடடும் 
மாறறு வழி�்்ளத் ்ெடுங�ள்.

உள்ளூரில் அடு்ககுத ்்தனீ வளர்ப்பறாளரறாகுங்கள் 
உங�ளுக்கு அருகிலுள்்ள ்ெனீ பயிறசியா்ள்ர அ்ழத்து எவவாறு 
்ெனீக்�ளுடன் பணிபுரிவது என்ற அனுபவத்்ெப் தபறுங�ள். ்ெனீப்தபடடி 
வாங� முயறசியுங�ள், அ்வ அ்மதியான மறறும் வறணட இடத்தில் 
இருப்ப்ெ உறுதிப்படுத்திக் த�ாள்ளுங�ள். தமழுகு அந்துப்பூசசி ்ெனீக்�்்ள 
்வட்டயாடுவ்ெத் ெடுக்�வும், கூடடின் ஆ்ராக்கியத்்ெக் �ண�ாணிக்�வும், 
உங�ள் ்ெனீப்தபடடி்யத் ெவறாமல் சுத்ெம் தசேயயவும். ்ெனீப்தபடடியின் 
்ாற�ாலிக்குக் கீழ சிறிெ்ளவு ெணணீர் எப்்பாதும் இருப்ப்ெ உறுதிப்படுத்துங�ள். 
அது அவறறின் சுறறுசசூழலுக்கு ஈரப்பெத்்ெ வழஙகுவ்ொடு, ெணணீ்ரத் 
்ெடிச தசேல்லும் ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ளின் நீர் ்ெடும் சிரமத்்ெயும் கு்றக்கிறது.

உள்ளூர்த ்்தனீ வளர்ப்்பறார் சேங்கங்கள் 
உள்ளூர்க் குழுக்�ள், மக்�்்ள ஒன்றி்ணத்துத் ெ�வல்�்்ளப் பரப்பி இ்ளம் 
மாணவர்�்்ள இ்ணத்து, அவர்�ளுக்குத் ் ெனீக்�்்ள எவவாறு தபாறுப்புடன் 
்�யாளுவது எனப் பயிறசி அளிக்�லைாம்.



60 61

பிரிவு 7

 பறாணடிச்சேரியில் ்்தனீ்ககள் நறாடும் ்்தர்நக்தடு்ககப்பட்்ட 
சில பயிர்களின மலர்சசிப் பருவ நறாட்கறாட்டி

வ.எண பயிர் வி்ெத்ெல் அறுவ்ட

1 தசோர்ணவாரி - த்ல் May – June Aug - Sept

2 சேம்பா/ குறு்வ - த்ல் Aug – Sept Jan - Feb

3 ்வ்ர - த்ல் Dec – Jan Mar - Apr

4 குரு்வ/மானாவாரி - சிறுொனியம் Dec – Jan Feb - Mar

5 குரு்வ/மானாவாரி - பருப்பு�ள் Dec – Jan Feb - Mar

6 குரு்வ/மானாவாரி - நிலைக்�ட்லை Oct – Dec Mar - Apr

7 �ரும்பு Nov – Feb Oct – Apr

8 ்ெப்படடம் - �ாய�றி�ள் Jan – Feb Mar – Apr

9 ஆடிப்படடம் - �ாய�றி�ள் Aug – Sept Oct - Dec

எந்தெந்ெ ொவரங�ள் மறறும் மரங�ள் எந்ெப் பருவத்தில் பூக்கின்றன 
என்ப்ெயும் ்ெனீக்�்்ளப் பூக்�ள் ஈர்க்கின்றனவா என்ப்ெயும் �வனிக்�வும்.

க்தன்்னமரம் (்கறா்கறாஸ் நியூசிிஃகபரறா)
தென்்னமரப் பூக்�ள் ்ெனீக்�ளுக்கு 
ஆணடு முழுவதும் ம�ரந்ெத்்ெயும் 
பூந்்ெ்னயும் வழஙகுகின்றன. ்மலும் 
இது ்ெனீக்�ளுக்கு விருப்பமான 
உணவாகும்.

வி்டத்த்ல (டி்க்ரறாஸ்்டறாசசிஸ் சினிரியறா) 
ம�ரந்ெத்்ெ வழஙகுகிறது. ஜூன் 
மாெத்திலிருந்து சிறிெ்ளவு பூந்்ெ்ன 
வழஙகுகின்றது.

மேன்ைம்பூவில் அடுககுதலேனீயும் 
ம்காம்புத லேனீயும் 

்படெம்: Media Space,  
https://youtu.be/kcduLTz2Zoo

பூவரசேம் (க்தஸ்கபசியறா ்பறாபுல்னியறா)
பூவரசேமரம் ஆணடு முழுவதும் ்ெனீக்�ளுக்கு 
ம�ரந்ெத்்ெ வழஙகுகிறது

முருங்்க (கமறாரிங்கறா ஓ்லிஃபீரறா), எள் (சிகசேமம் 
இணடிகம்), உளுநது (வி்க்னறா முங்்கறா)
முருங்�, எள், உளுந்து ஆகிய்வ ஜனவரி 
மாெம் தொடஙகி ஆணடின் ஆரம்ப மாெங�ளில் 
்ெனீக்�ளுக்கு ம�ரந்ெத்்ெயும் பூந்்ெ்னயும் 
வழஙகுகின்றன.

எலுமிச்சே (சிட்ரஸ் அவுரனடிிஃ்பறாலியறா), கசேப்பறா்ன 
ஆரஞ்சு (சிட்ரஸ் வல்கறாரிஸ்) 
எலுமிச்சே மறறும் �சேப்பான ஆரஞசு ஆகிய்வ 
மார்ச முெல் சிலை மாெங�ளுக்கு ம�ரந்ெத்்ெயும் 
பூந்்ெ்னயும் வழஙகுகின்றன. முள்ளுக்�ா்ர, 
மதுக்�ா்ர, முறுக்�ானா (�டுன்ர�ம் ஸபி்னாசோ) 
- ஏப்ரல், ்ம மறறும் ஜூன் மாெங�ளில் பூந்்ெ்ன 
வழஙகுகின்றது.

புளி (்டறாமரின்டஸ் இணடிகறா), கரு்வலம் (அ்கசியறா 
நி்லறாட்டிகறா)
புளி, �ரு்வலை மலைர்�ள் ்ம, ஜூன், ஜூ்லை 
மாெங�ளில் ம�ரந்ெத்்ெயும் பூந்்ெ்னயும் 
வழஙகுகின்றன.

்சேறாளம் (்சேறார்கம் வல்்கர்), பூசேணி்ககறாய் 
(கு்ககுர்பிட்்டறா கபப்்பறா) நீர்பூசேணி (கபனினகறாசேறா 
ஹிஸ்பி்டறா) 
ஆ�ஸட முெல் சிலை மாெங�ளுக்கு ம�ரந்ெத்்ெயும் 
பூந்்ெ்னயும் வழஙகுகின்றன.

ப்்னமரம் (கபறாரறாசேஸ் ிஃப்ளறாகபல்லிிஃபர்) 
தென்்னமரம் ்பாலைன்றி ப்னமரமானது பிப்ரவரி, 
மார்ச, ஏப்ரல் மாெங�ளில் ம�ரந்ெத்்ெயும் 
பூந்்ெ்னயும் வழஙகுகின்றன. 

கவட்சி (இ்க்சேறாரறா ிஃபினகலகசேறானியறா) 
்மறகிந்திய மல்லி்�, ்�ா்ட�ாலைத்தில் அதி�மான 
பூக்�்்ளாடு ம�ரந்ெத்்ெயும் வழஙகுகிறது.

புளியம்பூவில் 
ம்காம்புதலேனீ 

்படெம்: anearthian.word-
press.com

மவெடசிபபூவில் 
ம்காம்புதலேனீ  

்படெம்: இந்து அயயைார, 
IFP

நாவெல்பூவில் 
ம்காம்புதலேனீ 

்படெம்: லாசர ழான், IFP
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விரறாலி (க்டறா்்டறானியறா விஸ்்கறாசேறா) 
விராலி புெர் ஆ�ஸட முெல் ்வம்பர் வ்ர 
்ெனீக்�ள் விரும்பும் உண்வ வழஙகுகின்றது.

நறாவல்மரம் (்சேசீசியம் குமினி) 
மார்ச முெல் ் ம வ்ர ம�ரந்ெத்்ெயும் பூந்்ெ்னயும் 
வழஙகுகிறது.

க்தறாட்்டறாற்சிணுங்கி (மீ்மறாசேறா பூடிகறா) 
ஆணடுமுழுவதும் ்ெனீக்�ளுக்கு ம�ரந்ெத்்ெ 
வழஙகுகிறது.

்்தலமரம் (யூ்ககளிப்்டஸ்) 
தசேப்டம்பர் முெல் டிசேம்பர் வ்ர ்ெனீக்�ளுக்கு 
அதி� அ்ளவு ம�ரந்ெத்்ெ வழஙகுகிறது.

கறாபி (்கறாிஃபியறா அரறாபிகறா) 
மார்ச ஏப்ரலில் ்ெனீக்�ளுக்கு ம�ரந்ெத்்ெ 
வழஙகுகிறது.  

ககறாய்யறா மரம் (்சேடியம்   குவறாஜறாவறா) 
மார்ச முெல் ் ம வ்ர ் ெனீக்�ளுக்குப்  பூந்்ெ்னயும்  
ம�ரந்ெத்்ெயும்  வழஙகுகிறது.
    
மிளகறாய் (்கப்சிகம் ஏனுவம்) 
அறுவ்டக்�ாலைம்  முழுவதும்  குறிப்பா�  ஜனவரி 
- பிப்ரவரி, ஜூன் - ஜூ்லை, தசேப்தடம்பர் - 
அக்்டாபர் மாெங�ளில் ் ெனீக்�ளுக்குப்  பூந்்ெ்ன 
வழஙகுகிறது.

பறாகற்கறாய் (்மறா்மறார்டிகறா  சேரனடியறா) 
அறுவ்டக்�ாலைத்தின்்பாது  பூந்்ெ்னயும் 
ம�ரந்ெத்்ெயும் வழஙகுகிறது.
 
சுண்்ட்ககறாய் (்சேறாலறா்னம்  ்டறார்வம்) 
அறுவ்டக்�ாலைத்தில்  குறிப்பா�  ஜூ்லை-மார்ச 
மாெங�ளின் ்பாது ்ெனீக்�ளுக்குப் பூந்்ெ்னயும்  
ம�ரந்ெத்்ெயும்  வழஙகுகிறது.

முநதிரி (அ்னகறார்டியம் அ்கசிக்டன்்டல்) 
ஜூன்-டிசேம்பர் மாெங�ளின்்பாது  ்ெனீக்�ளுக்குப்  
பூந்்ெ்ன வழஙகுகிறது.

வெழுகம்கபபுல்லில் 
அடுககுதலேனீ.  

்படெம்: இந்து அயயைார, 
IFP

ம்காயயாபபூவில் 
ம்காசுதலேனீ  

்படெம்: லாசர ழான், IFP

சுணமடெக்காயில் நீல 
்படமடெதலேனீ. 

்படெம்: லாசர ழான், IFP

பினனு்ர

்ாங�ள்  இந்ெ நூ்லை (ஆஙகிலைத்தில்) முடித்து  அசசுக்கு  அனுப்பும்  
சேமயத்தில்  ்மற�ணட  �டடு்ர  2022 பிப்ரவரி 20 அன்று  THE HINDU  
்ாளிெழில்  தவளியானது. இந்தியாவின் பிற பகுதி�ளில் இது ்பான்ற 
ஆயவு�ள்  ்மறத�ாள்்ளபடடுவரும் நி்லையில்  புதுச்சேரியில்  ்ாங�ளும்  
எங�ள்  பணி்யத்  தொடர்ந்து  தசேயய விரும்புகி்றாம். POLLIN திடடமானது, 
அதி�ரித்து வரும் பாது�ாப்பறற சூழநி்லையில் ம�ரந்ெச ் சேர்ப்பி�்்ள ஆெரித்து 
ஆயவு தசேயவெறகு விவசோயி�ள், ் ெனீ வ்ளர்ப்பவர்�ள், ் ொடடக்�ாரர்�ள் சேமூ� 
அறிவியலைா்ளர்�ள், அறிவியலைா்ளர்�ள், சுறறுசசூழலியலைா்ளர்�ள், ஆர்வலைர்�ள் 
உள்ளிடடவர்�ளின் கூடடுமுயறசியின் ஒரு  தொடக்�ம்  மடடு்மயாகும்.

இந்ெ நூல், ்ெனீ, ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ள் குறித்துத் தொடர்ந்து  ்டந்துவரும்   
்மது  ஆயவுக்�டட்மப்பில், ்மது ஆயவின் ்மலைாக்�ங�ளுடன் 
www.ifpindia.org இ்ணயெ்ளத்தில்  கி்டக்கும்படி  தசேயயப்படும்.

ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி�ளின்  பரந்து விரிந்ெ உலைகில்  ஒ்ர ஒரு  பகுதியான  
்ெனீக்�ள்  மிகுந்ெ  ஆர்வத்துக்குரிய  பூசசி�ள்  என்ப்ெக்  �ாடட  ்ாங�ள்  
�டும் முயறசி  எடுத்துக்த�ாண்டாம். ்மது  வாசே�ர்�ளின்  ்்ாக்�ங�ள்  
்ெனுக்�ா�த்  ்ெனீக்�ள்  என்பதிலிருந்து  ம�ரந்ெச ்சேர்க்்�க்�ா�த் 
்ெனீக்�ள் என்பொ� மாற்வணடும் என  ்ாங�ள் விரும்புகி்றாம். முடிவா�, 
சுறறுசசூழலுக்கு உ�ந்ெதும், தசேலைவு கு்றவானதுமான  மணபா்னத்  
்ென்கூடு�்்ளப்  பயன்படுத்துவ்ெயும்,  ம�ரந்ெச்சேர்ப்பி�ளுக்கு  உ�ந்ெ  
ஒரு  சுறறுசசூழ்லை  உருவாக்குவ்ெயும்  ்ாங�ள்  ஊக்�ப்படுத்துகி்றாம்.
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பினனி்ணைப்பு

்ப:13

A carpenter bee (Xylocopa latipes) on 
bamboo at IFP garden

IFP-்ொடடத்தில் மூஙகில் ஒன்றில் 
வாழவிடம் த�ாணட ெசசுத்்ெனீ

Peltophorum pollen collected by the 
carpenter bee

ென் வாழவிடத்தில் தபருஙத�ான்்ற 
ம�ரந்ெத்்ெச ்சேமித்து ்வக்கும் 
ெசசுத்்ெனீ.

்ப:14

All the Native Honey bees of 
Puducherry

புதுச்சேரியின்   
்ாடடுத்்ெனீக்�ள்

Apis cerana on Coffea arabica �ாபியில் அடுக்குத்்ெனீ

A. dorsata on Turnera subulata தவளிர் தவண்ண குவ்்ள பூவில் 
ம்லைத்்ெனீ

Tetragonula iridipennis on  
Lawsonia inermis

மருொணியில் த�ாசுத்்ெனீ

A. florea on Antigonon leptopus த�ாடி ்ராஜாவில் த�ாம்புத்்ெனீ

Hand pollination of Vanilla வன்னிலைாப் பூவில் தசேயற்� 
ம�ரந்ெச ்சேர்க்்�

்ப:16-17

A small sample of other pollinators ம�ரந்ெச ்சேர்ப்பி இனங�ளின் 
மாதிரி

Tirumala limniace (Blue Tiger 
Butterfly) on Sapindus trifoliatus

பூவந்தியில் நீலை வரியன்

Junonina lemonias (Lemon Pansy) on 
Tagetes erecta

சோமந்தியில் பழுப்பு வசீ�ரன்

Lasius niger (Black ant) on  
Moringa oleifera

முருங்�யில் எறும்பு

Ceratina nigrolateralis (Wild bee) on 
Averrhoa carambola

விளிம்பிப்பழத்தில் சிறு ெசசுத்்ெனீ

Eristalinus arvorum (Hover fly) on 
Antidesma shaesembilla

புளிசசேமரப் பூ மீது �ாடடு ஈ

Ceratina sp (Small Carpenter bee) on 
Celosia argentea

பண்ணக்கீ்ரயில்சிறு ெசசுத்்ெனீ

Ceratina nigrolateralis (Wild bee) on 
Sphagneticola trilobata

மஞசேள் த�ாடி �ரிசோ்லையில்சிறு 
ெசசுத்்ெனீ

Amegilla cingulata (Blue-banded bee) on 
Asystasia gangetica

்றுஞசு்வக் கீ்ரயில் நீலை  
பட்டத்்ெனீ

Augochloropsis sp (Metallic bee) on  
Vigna mungo

உளுந்து பூவில் பச்சே ஈ

Eupeodes sp (Flower fly) on  
Porana volubilis

ொர்ஸ தடயில் க்ரீப்பர் மீது மலைர் ஈ

Ceratina sp (Small Carpenter bee) on 
Jacquemontia pentantha

ஜாக்குமன்ஷியா மீது சிறு 
ெசசுத்்ெனீ

Nomia sp (Wild bee) on  
Centratherum punctatum

்�சேவர்த்தினி மீது �ாடடுத்்ெனீ

ெக்களுககு ெடடுெல்லாெல் லேனீக்களுககும் பிற ெ்கரைந்ேச் லசரபபி்களுககும் 
மி்கவும் பிடிதே ல்காழிககீமரை அல்லது ்பருபபுககீமரை இைதமேச் லசரந்ே 
்பததுெணிப பூ (Portulaca grandiflora). ்படெம்: லாசர ழான், IFP
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்்தனீ வளர்ப்பு்க குறித்த ்தகவல் க்தறா்டர்புகள்

்வ்ளாண்மத் து்ற, ்ெசிய ்ெனீ வ்ளர்ப்புத் திடடம்
திரு. ்�ாவிந்ென், ்வ்ளாண்ம அலுவலைர்: 9488623763

மத்திய ்ெனீ ஆராயசசி மறறும் பயிறசி நிறுவனம் (CBRTI), பூ்ன
CBRTI நிறுவனம் குறுகிய மறறும் நீணட �ாலைப் பயிறசி்ய அளிக்கிறது. 
பூந்ொதும் ்ெனும் நி்றந்ெ பயிர்�ளின் பருவ �ாலைங�்்ள உள்்ளடக்கிய, 
மாவடட வாரியான பயிர்ப் பருவ ்ாட�ாடடி்ய இந்தியா முழு்மக்கும் 
இந்நிறுவனம் உருவாக்கியுள்்ளது. இந்ெ ்ாட�ாடடி விவசோயி�ளுக்கும் ்ெனீ 
வ்ளர்ப்பவர்�ளுக்கும் தபரிதும் உெவும்: 020-25675865

கிருஷி விஞ்ான ்�ந்த்ரா (KVK), புதுச்சேரி
டாக்டர் புரு்ஷாத்ெமன்: 9442525675

�ாதி மறறும் கிராமத் தொழில் ஆ்ணயம் (KVIC)
்ெனீ வ்ளர்ப்பவர்�ளுக்குக் �டன் வழஙகுகிறது. இது 2017இலிருந்து ்ென் 
திடடம் (Honey Mission) மூலைமா� கிராமத்தில் இருக்கின்ற விவசோயி�ளுக்கும் 
பழஙகுடியினருக்கும் ்வ்லைவாயப்பில்லைாெ இ்்ள்ர்�ளுக்கும் உெவுகிறது.

KVIC, புதுச்சேரி 9791565762
டாக்டர் என். விஜயகுமார், ெ்லைவர்: 0413-2271292, 

ஈக்்�ாதவஞசேர் நிறுவனம் (Ekoventure)
புஷ்பலைொ: 9443459366, 0413-2275812
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