நவம்பர் 2020

November 2020

சசழுமம

Chezhumai

உங் கள்
நண்பரை
விரும் பமாட்டீை்களா?

Would you dislike your friend?
Earthworm, your best friend

மண்புழு,
நண்பன்

Earthworms are known as
farmers’ best friends because of
the various benefits they
provide that improve soil health
and consequently plant health.
More availability of earthworms
in the soil is considered to be a
good indicator of a healthy soil
because they improve many soil
attributes like structure, water
holding capacity, moisture
content etc., and also increase
nutrient
availability
and
degrade pesticide residues.
Because
of
these
best
ecosystem
service
the
earthworms provide they are
considered to be the farmers
friend.

அழவ

ஆர ாக்கியத்ழத
த்துவரதாடு
ழதயும்
மண்ணில்

கிழைப்பது

என்று

ஏனனனில்

மண்ணின்

ரமம்படு-

தாவ
ஆர ாக்கியத்ரமம்படுத்துகின்றன.

மண்புழுக்கள்

அதிகம்

ஆர ாக்கியமான

மண்ணின்

குறிகாட்டியாகக்
ஏனனனில்
கட்ைழமப்பு,

சிறந்த

விவசாயிகளின்

நண்பர்கள்

அழைக்கப்படுகின்றன,

ஒரு

நல்ல

கருதப்படுகிறது,

அழவ
மண்ணின்
நீர்
ழவத்திருக்கும்

திறன், ஈ ப்பதம் ரபான்ற பல மண்
பண்புகழள
ரமம்படுத்துகின்றன.
ரமலும் ஊட்ைச்சத்து கிழைப்பழத
அதிகரிக்கும்

பூச்சிக்னகால்லி
அைிக்கும்.

மற்றும்

இந்த

எச்சங்கழள

சிறந்த

சுற்றுச்சூைல் அழமப்பு ரசழவயின்
கா ணமாக

விவசாயிகளின்

கருதப்படுகின்றன.
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உங்கள்

மண்புழுக்கள்

சிறந்த

நீ ங் கள்

மண்புழுக்கள்
நண்ப ாகக்
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டிஸ்ட், ம ங்கழள நைவு
னசய்தல் மற்றும் சிறந்த
வாழ்க்ழகக்கு விவசாயத்ழத
ரமம்படுத்துதல்

Would you break the friendship with
your
friends?
Using
chemical
fertilisers, the application of chemical
fertilizers can increase the crop yields
quickly, but they gradually damage
the soil, like cause soil hardening and
decrease soil organic matter and pH
after a long period of application,
resulting in killing the earthworms,
loss of soil productivity.
Few
decades back farmers started to face
challenge in their farming, instead of
using the natural resources prudently,
do crop rotation, increase soil nutrient
through natural way, chemical
fertilizers were used for more yield.
Yes, initially the chemical fertilizers
gave good yield, gradually chemical
fertilisers destroyed the earthworms
and all the nutrients in the soil and
the farmers not only suffered loss on
productivity but also lost the natural
resources of the soil. Please do not
use chemical fertilisers. Participate in
TIST training programs and learn to
improve your soil quality and enjoy
good yield.

உங்கள்
நண்பர்களுைனான
நட்ழப
முறித்துக்
னகாள்வர்களா?
ீ
இ சாயன
உ ங்கழளப் பயன்படுத்துதல் - இ சாயன
உ ங்கழளப்
பயன்படுத்துவதால்
பயிர்
விழளச்சழல
விழ வாக
அதிகரிக்க
முடியும்,
ஆனால்
நீண்ை
கால
பயன்படுத்துவதன் மூலம் இ சாயன உ ம்
படிப்படியாக மண்ழண ரசதப்படுத்தும், pH,
மண் கடினப்படுத்துதல் மற்றும் மண்ணின்
கரிமப்னபாருட்கழளக்
குழறத்தல்
ரபான்றழவ
ஏற்படுத்தும்,
இதன்
விழளவாக
மண்புழுக்கள்
னகால்லப்படுவது,
மண்ணின்
உற்பத்தித்திறன்
குழறயும்.
சில
தசாப்தங்களுக்கு
முன்னர்
நல்ல
விழளச்சல்
காண்பதில்
விவசாயிகள்
சவாழல
எதிர்னகாள்ளத்
னதாைங்கினர்,
இயற்ழக
வளங்கழள
விரவகத்துைன்
பயன்படுத்துவதற்கு
பதிலாக,
சுைற்சி
முழறயில்
பயிரிடுவதிர்க்கு
பதிலாக,
இயற்ழக
வைி
மூலம்
மண்ணின்
ஊட்ைச்சத்ழத
அதிகரிப்பதற்கு
பதிலாக,
அதிக
மகசூலுக்கு
சாயன
உ ங்கள்
பயன்படுத்தினார்கள்.
ஆம்,
ஆ ம்பத்தில்
சாயன உ ங்கள் நல்ல விழளச்சழலக்
னகாடுத்தன, ஆனால் படிப்படியாக சாயன
உ ங்கள் மண்புழுக்கள் மற்றும் மண்ணில்
உள்ள அழனத்து ஊட்ைச்சத்துக்கழளயும்
அைித்தன. விவசாயிகள் உற்பத்தித்திறனில்
இைப்ழப
சந்தித்தது
மட்டுமல்ல
மண்ணின்
இயற்ழக
வளங்கழளயும்
இைந்தன. தயவுனசய்து சாயன உ ங்கழள
பயன்படுத்த
ரவண்ைாம்.
TIST பயிற்சித்
திட்ைங்களில்
பங்ரகற்று
உங்கள்
மண்ணின்
த த்ழத
ரமம்படுத்தவும்,
நல்ல
விழளச்சழல
அனுபவிக்கவும் கற்றுக்னகாள்ளுங்கள்.

What is tree stipend?
You all know that planting trees gives various
benefits, it also reduces carbon dioxide from the
atmosphere. The leaves work as kitchen for the
tree to cook energy-rich organic compounds for the
tree to grow, this cooking process is known as
photosynthesis. During photosynthesis, light energy
is captured and used to convert water, carbon
dioxide, and minerals into oxygen and energy-rich
organic compounds. Trees consume carbon dioxide
and turn it into cellulose – woody biomass. The
amount of wood is directly correlated to the
amount of carbon dioxide absorbed. To make it
sound simpler to understand - trees are about 50%
water and 50% wood. Since wood is about 50%
carbon, each tonne of live tree mass contains about
a quarter tonne of carbon. The more a tree grows
the more amount of carbon is stored in the tree
which is called the carbon credit in carbon market.
As the trees grow, TIST measures the size of the
tree and using approved methods calculates the
amount of woody biomass, and then calculates the
amount of carbon dioxide absorbed. All these
procedures are standard and approved methods.
TIST computes the carbon in each tree grove on
each farmer’s land, then aggregates the tonnes. In
addition, the third-party validation and verification
process reviews and verifies the calculation and
measurements done by TIST and finally TIST gets
the approved carbon credits which can be sold to
entities that wish to offset its business emission.
TIST in India is subsidised company of Clean Air
Action Corporation (CAAC) based at USA and due to
the agreement between TIST India and CAAC all the
approved credits that comes of TIST India project is
owned by CAAC. CAAC markets the credits, sells
and pays to TIST India. TIST India uses this amount
to pay the small groups as tree stipend for all their
live trees. We are requesting all small group
participants to understand this process, as and
when CAAC pays to TIST India, TIST India would use
the money received from CAAC to pay tree stipend.

Poor landless men and women find job
and income in TIST
ஏமை நிலமற்ற ஆண்களும்
சபண்களும் வவமல மற்றும்
வருமானத்மத TIST இல் காணலாம்

மைம் உதவித்ததாரக என்றால் என்ன?
மரங் களை நடவு செய் வது பல் வவறு நன் ளமகளைத்
தருகிறது என் பளத நீ ங் கை் அளனவரும் அறிவீர்கை் , இது
வைிமண்டலத்திலிருந்து கார்பன் ளட ஆக்ளெளடயும்
குளறக்கிறது.
மரம் வைர ஆற் றல் நிளறந்த கரிம
வெர்மங் களை
ெளமக்க
இளலகை்
மரத்திற் கு
ெளமயலளறயாக வவளல செய் கின் றன, இந்த ெளமயல்
செயல் முளற ஒைிெ்வெர்க்ளக என அளைக்கப் படுகிறது.
ஒைிெ்வெர்க்ளகயின்
வபாது,
ஒைி
ஆற் றல்
ளகப் பற் றப் பட்டு நீ ர், கார்பன் ளட ஆக்ளெடு மற் றும்
தாதுக்களை ஆக்ஸிஜன் மற் றும் ஆற் றல் நிளறந்த கரிம
வெர்மங் கைாக மாற் ற பயன் படுகிறது. மரங் கை் கார்பன்
ளட
ஆக்ளெளட
உட்சகாண்டு
செல் லுவலாஸாக
மாற் றுகின் றன - வூடி பவயாமாஸ் (woody biomass). மரத்தின்
அைவு
வநரடியாக
உறிஞ் ெப் படும்
கார்பன்
ளட
ஆக்ளெடுடன் சதாடர்புளடயது. எைிதாக புரிந்து சகாை் ை
- மரங் கை் சுமார் 50% நீ ர் மற் றும் 50% மரம் . மரம் சுமார்
50% கார்பன் என் பதால் , ஒவ் சவாரு டன் உயிருடன்
இருக்கும் மர சவகுஜனத்திலும் (biomass) கால் டன் கார்பன்
உை் ைது.
ஒரு மரம் எவ் வைவு அதிகமாக வைர்கிறவதா
அந்த அைவு கார்பன் ெந்ளதயில் கார்பன் கிசரடிட் என் று
அளைக்கப் படும்
மரத்தில்
அதிக
அைவு
கார்பன்
வெமிக்கப் படுகிறது.
மரங் கை்
வைரும் வபாது,
TIST
மரத்தின்
அைளவ
அைவிடுகிறது மற் றும் அங் கீகரிக்கப் பட்ட முளறகளைப்
பயன் படுத்தி மர உயிரியலின் அைளவக் கணக்கிடுகிறது,
பின் னர் உறிஞ் ெப் படும்
கார்பன்
ளட
ஆக்ளெடின்
அைளவக்
கணக்கிடுகிறது.
இந்த
நளடமுளறகை்
அளனத்தும்
நிளலயான மற் றும்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட
முளறகை் .
ஒவ் சவாரு விவொயின் நிலத்திலும் உை் ை
ஒவ் சவாரு மர வதாப் பிலும்
உை் ை கார்பளன TIST
கணக்கிட்டு,
பின் னர்
கார்பன்
கிசரடிட்ஸ்களை
ஒருங் கிளணக்கிறது.
கூடுதலாக, மூன் றாம்
தரப் பு
ெரிபார்ப்பு மற் றும் ெரிபார்ப்பு செயல் முளற TISTஆல்
கணக்கீடு மற் றும் அைவீடுகளை மதிப் பாய் வு செய் து
ெரிபார்க்கிறது. இறுதியாக, வணிக உமிை் ளவ ஈடுகட்ட
விரும் பும்
நிறுவனங் களுக்கு
விற் கக்கூடிய
அங் கீகரிக்கப் பட்ட
கார்பன்
கிசரடிட்ஸ்களை
TIST
சபறுகிறது.
டிஸ்ட் இந்தியா அசமரிக்காளவ தைமாகக் சகாண்ட
கிைீன் ஏர் ஆக்ென் கார்ப்பவரஷனின் (CAAC) 99% மானிய
நிறுவனமாகும் . டிஸ்ட் இந்தியா மற் றும் சிஏஏசி (CAAC)
இளடவயயான ஒப் பந்தம் காரணமாக டிஸ்ட் இந்தியா
திட்டத்தின்
அளனத்து
அங் கீகரிக்கப் பட்ட
கார்பன்
கிசரடிட்கல் CAACக்கு சொந்தமானது.
CAAC கார்பன்
கிசரடிட்களல ெந் ளதப் படுத்துகிறது, விற் கிறது, மற் றும்
TIST
இந்தியாவுக்கு
பணத்தின்
ஒரு
பகுதிளய
இந்தியாவிற் கு செலுத்துகிறது.
TIST இந்தியா இந்த
சதாளகளய சிறு குழுக்களுக்கு அவர்கைின் அளனத்து
உயிருடன்
இருக்கும்
மரங் களுக்கும்
மர
உதவித்சதாளகயாக வைங் கிவருகிறது. எதிர்காலத்திலும்
சிறு குழுக்களுக்கு மர உதவித்சதாளக வைங் க TIST
இந்தியா இவத முளறளய பின் பற் றும் .
இந்த மரம்
உதவித்சதாளக வைங் கும் முளறளய புரிந்துசகாை் ை
அளனத்து சிறு குழு பங் வகற் பாைர்களையும் நாங் கை்
வகட்டுக்சகாை் கிவறாம் .

