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Crop Rotation – The best way
of organic farming

பயிர் சுழற் சி - கரிம
வேளாண்மமயின் சிறந் த ேழி
பயிர்
சுழற்சி
மண்ணின்
ஊட்டச்சத்துக்களை மமம்படுத்த ஒமே
நிலத்தில்
வெவ்மெறு
பயிர்களை
பயிரிடுெது. மண்ணின் ஒட்டுவமொத்த
ெலிளமயொக,
மண்ணின்
அளமப்பு
மற்றும்
மெதியியல்
நிளலளய
மமம்படுத்த வெவ்மெறு பயிர்களைத்
மதர்ந்வதடுத்து பயிரிடவும். ளநட்ேஜன்
சரிவசய்யும்
தொெேங்கள்
மண்
பொக்டீரியொவுடன்
பேஸ்பே
நன்ளம
பயக்கும்
கூட்டுறவு
உருெொக்குகின்றன.
நீங்கள்
பயிர்களைத்
மதர்ந்வதடுக்கும்மபொது,
ளநட்ேஜன்
குளறக்கும்
பயிருக்கு
முன்னதொக
ளநட்ேஜன்
நிர்ணயிக்கும் பயிர் இருக்க மெண்டும்
என்பளத
உறுதிப்படுத்திக்
வகொள்ளுங்கள்.
பயிர்கள்
தொமன
மண்ணின்
ஆமேொக்கியத்ளதத்
தக்களெக்கும் ெளகயில் பயிர் சுழற்சி
வசய்யப்படுகிறது.
ஒற்ளற
பயிர்
சொகுபடி
மண்ணின்
ஊட்டச்சத்துக்களைக்
குளறக்கும்
மற்றும்
மண்ணின்
ஊட்டச்சத்துக்கைில்
முழுளமயொன
மசதத்திற்கு
ெழிெகுக்கும்,
ேசொயன
பூச்சிக்வகொல்லிகளுக்கு
நீங்கள்
வசல்ல
மெண்டிய
கட்டொயத்தில்
இருக்கும்.
பயிர் சுழற்சி மண்ணின் ெைத்ளதயும்
கட்டளமப்ளபயும்
மமம்படுத்துகிறது,
எண்வணய்
கரிமப்
வபொருளை
அதிகரிக்கும்,
பல்லுயிரியலில்
முன்மனற்றம் இருக்கும் மற்றும் மண்
அரிப்ளபக் கட்டுப்படுத்தும்.

Cultivation of different crops on a
same land to improve soil nutrients.
Select and cultivate different crops to
improve the physical and chemical
condition of soil for overall fertility of
soil. Nitrogen-fixing plants form a
mutually
beneficial
symbiotic
relationship with soil bacteria. While
you select crops make sure that
nitrogen depleting crop should be
preceded by a nitrogen fixing crop.
Crop rotation is practiced, so that, the
crops themselves sustain soil health.
While single crop cultivation would
deplete soil nutrients and you would
be forced to go for chemical
pesticides that would lead to
complete damage in soil nutrients.
Crop rotation would improve soil
fertility and structure, increases oil
organic matter, there would be
improvement in biodiversity and
controls soil erosion.
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டிஸ்ட், மேங்களை நடவு
வசய்தல் மற்றும் சிறந்த
ெொழ்க்ளகக்கு ெிெசொயத்ளத
மமம்படுத்துதல்

Small groups members, it is
important for you to work
together in groups and you all
have been doing that. Now,
the situation is changing
greatly where the younger
generation do not like to stay in
the village. While you work on
fields, encourage your children
to participate in farming
activities. Train them that they
can become an Entrepreneur
staying and working on their
own land practicing agroforest.
The world is in need of farmers,
farmers who work prudently
become great entrepreneurs
and your children too can
become an entrepreneur.

சிறு
குழு
உறுப்பினர்கள்,
நீங்கள்
குழுக்கைொக
ஒன்றிளணந்து
வசயல்படுெது
முக்கியம்,
நீங்கள்
அளனெரும் அளதச் வசய்து ெருகிறீர்கள்.
இப்மபொது,
இளைய
தளலமுளறயினர்
கிேொமத்தில் தங்க ெிரும்பொத நிளலளம
வபரிதும்
மொறி
ெருகிறது.
நீங்கள்
ெயல்கைில் பணிபுரியும் மபொது, உங்கள்
குழந்ளதகளை
ெிெசொய
நடெடிக்ளககைில்
பங்மகற்க
ஊக்குெிக்கவும். மெைொண் கொடு பயிற்சி
மூலம் தங்கள் வசொந்த நிலத்தில் தங்கி
மெளல
வசய்யும்
ஒரு
வதொழில்முளனமெொேொக
அெர்கள்
மொறலொம் என்று அெர்களுக்கு பயிற்சி
அைிக்கவும்.
உலகிற்கு
ெிெசொயிகள்
மதளெ,
ெிமெகத்துடன்
பணியொற்றும்
ெிெசொயிகள்
சிறந்த
வதொழில்முளனமெொேொக மொறுகிறொர்கள், உங்கள்
குழந்ளதகளும்
ஒரு
வதொழில்முளனமெொேொக மொறலொம்.

Tree stipend payment
All these years TIST was paying the tree
stipend to small groups through small groups
savings bank account. Now a day, opening a
savings account in any bank on small group
name is challenging. Farmers requested TIST
for change in tree stipend payment mode.
Also, small group members suggested that
TIST can pay the tree stipend to any one of
the members individual savings bank account
and that member would receive the tree
stipend on behalf of their group and after
receiving the amount he or she would share
or distribute the amount to the other
members of the group according to the
number of trees each member owns. We
asked the small group members about this
idea proposed by few small groups and the
other small groups agreed on it. Small groups
willing to receive tree stipend through one of
the members savings bank account need to
prepare a resolution stating to which
members savings bank account TIST can
transfer the tree stipend. The resolution
should have complete details of the member
and the bank account details. On receipt of
such resolution, TIST will generate tree
stipend voucher and after the groups sign the
voucher TIST would transfer the amount the
account and it is the responsibility of the
small groups to amicably share their amount.

மேம் உதெித்வதொளக ெழங்குதல்
1.
கடந்த
ஆண்டுகைில்
TIST
சிறு
குழுக்களுக்கு மசமிப்பு ெங்கி கணக்கு
மூலம்
சிறு
குழுக்களுக்கு
மே
உதெித்வதொளகளய
வசலுத்தியது.
இப்மபொது,
எந்தவெொரு
ெங்கியிலும்
சிறு
குழு
வபயரில்
மசமிப்புக்
கணக்ளகத் திறப்பது செலொகவுள்ைது.
மேம்
உதெித்வதொளக
வசலுத்தும்
முளறயில் மொற்றுமொறு ெிெசொயிகள்
TIST-ஐ
மகட்டுக்வகொண்டனர்.
மமலும்,
சிறு குழு உறுப்பினர்கள் TIST மேத்தின்
உதெித்வதொளகளய
உறுப்பினர்கைில்
ஒருெருக்கு தனிப்பட்ட மசமிப்பு ெங்கி
கணக்கில்
வசலுத்தலொம்
என்று
பரிந்துளேத்தனர்,
அந்த
உறுப்பினர்
தங்கள்
குழுெின்
சொர்பொக
மே
உதெித்வதொளகளயப்
வபறுெொர்,
மமலும் அந்தத் வதொளகளயப் வபற்ற
பிறகு,
ஒவ்வெொரு
உறுப்பினரும்
ளெத்திருக்கும்
மேங்கைின்
எண்ணிக்ளகளயப் வபொறுத்து
அந்தக்
குழுெின்
மற்ற
உறுப்பினர்களுக்கு
அெர்
பகிர்ந்துஅைிப்பொர்.
சில
சிறு
குழுக்கள்
முன்வமொழியப்பட்ட
இந்த
மயொசளன குறித்து மற்ற சிறு குழு
உறுப்பினர்கைிடம்
மகட்மடொம்,
மற்ற
சிறு
குழுக்கள்
அதற்கு
ஒப்புக்வகொண்டன.
உறுப்பினர்கைில்
ஒருெேொன மசமிப்பு ெங்கிக் கணக்கின்
மூலம் மே உதெித்வதொளகளயப் வபற
ெிரும்பும்
சிறு
குழுக்கள்
எந்த
உறுப்பினர்கைின்
மசமிப்பு
ெங்கி
கணக்கில் TIST மே உதெித்வதொளகளய
வசலுத்த
மெண்டும்
என்று
ஒரு
தீர்மொனத்ளதத்
தயொரிக்க
மெண்டும்.
தீர்மொனத்தில்
உறுப்பினரின்
முழுளமயொன
ெிெேங்கள்
மற்றும்
ெங்கி
கணக்கு
ெிெேங்கள்
இருக்க
மெண்டும்.
அத்தளகய
தீர்மொனம்
கிளடத்ததும்,
TIST
ஸ்ளடபண்ட்
ெவுச்சளே
உருெொக்கும்
மற்றும்
குழுக்கள் ெவுச்சரில் ளகவயொப்பமிட்ட
பிறகு
TIST
அந்த
வதொளகளய
குறிப்பிடப்பட்ட கணக்கில் வசலுத்தும்.
சிறு
குழுக்கைின்
வதொளகளய
இணக்கமொக பகிர்ந்து வகொள்ெது சிறு
குழு உறுப்பினர்கைின் வபொறுப்பொகும்.

