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முன்னுரை

உலகின் பசியை ஆற்றும் வலலயையுயைை த�ொழில வவளொணயை. ைனி�னின் பரிணொை 
வளர்ச்சியைப் வபொல உழவுத் த�ொழிலும் கொலத்திற்வகற்ப வளர்ச்சிையைந்துளளது. இவவளர்ச்சியைப் 
பற்றி ைொணவர்களிைம் எடுத்துச் தெலலும் ஊைகவை இப்பொைநூலொகும்.

இந்நூலில பயிர் ெொகுபடி தெயவ�ற்வகற்்ற சூழ்நியலக் கொரணிகள, நம் நொட்டில ெொகுபடி 
தெயைப்படும் முக்கிை பயிர்களின் ெொகுபடி குறிப்புகள, நயைமுய்றயில வ�ர்வு தெயைப்படும் 
இரகஙகள, ஒருஙகியணந்� ஊட்ைச்ெத்து நிர்வொகம், ஒருஙகியணந்� பயிர் பொதுகொப்பு, நவீன 
வவளொணயையின்  அஙகஙகள  ைற்றும்  த�ொழிலநுட்பஙகள  பற்றி  விவரிக்கப்பட்டுளளது . 
வவளொணயையின் இ�ர முக்கிை துய்றகளொன விய� உற்பத்தி த�ொழிலநுட்பம், கொலநயை ைற்றும் 
மீன் பரொைரிப்பு, வவளொண விற்பயன ைற்றும் கலப்பைம் பற்றியும் ைொணவர்கள புரிந்து தகொளளும் 
வயகயில எளியைைொக பொைஙகள எழு�ப்பட்டுளளன. 

வளஙகுன்்றொ வவளொணயை என்பது கொலத்தின் கட்ைொைம். எனவவ இைற்யக வவளொணயை 
ைற்றும் ஒருஙகியணந்� பணயண நிர்வொகம் பற்றிை பொைஙகள வெர்க்கப்பட்டுளளன. வவளொண 
ைொணவர்கள  ைட்டுைலலொது ,  இப்புத்�கத்தில  த�ொழில  முயனவவொருக்கும் ,  பயிர்  ெொகுபடி 
தெயவவொருக்கும் பைனுளள�ொக இருக்கும் வயகயில வணிக வவளொணயை, வணிக வ�ொட்ைக்கயல, 
வவளொண �ர நிர்ணை அயைப்புகள ைற்றும் �ரச் ெொன்றி�ழ்கள பற்றி விளக்கப்பட்டுளளது. இது 
ைட்டுைலலொைல, வவளொணயையில கணினியின் பஙகு பற்றியும் எழு�ப்பட்டுளளது.

�ற்கொலத் வ�யவக்வகற்ப வைலநியல இரணைொம் ஆணடு ைொணவர்களுக்கு வவளொண 
த�ொழிலநுட்பஙகள, பயிர்கயளத் �ொக்கும் பூச்சி ைற்றும் வநொயகள வபொன்்றயவ வணண விளக்கப் 
பைஙகளுைன், ஆர்வமூட்டும் வயகயில எழு�ப்பட்டுளளது இந்நூலின் சி்றப்பம்ெைொகும். 

அயனவரும் இந்நூயலப் படித்துப் பைன்தப்ற வவணடும் என்பவ� வவளொண ஆசிரிைர்கள, 
பலகயலக்கழக வலலுநர்கள, ைொநில கலவியிைல ஆரொயச்சி ைற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ைற்றும் 
அரசு பளளிக் கலவித்துய்றயின் வநொக்கமும் விருப்பமுைொகும்.

ஆற்றுவா ைாற்்றல் பசியாற்்றல் அபபசிரய 

மாற்றுவா ைாற்்றலிற் பின்
- திருக்கு்றள்

ப�ொருள்:  தவ வலிரம உரையவரின் வலிரம பசிரய பபாறுத்துக் 

ப�ாள்்ளலாகும்.  அதுவும் அபபசிரய உணவு ப�ாடுத்து 

மாற்றுகின்்றவரின் ஆற்்றலுக்குப பிற்படைதாகும்.
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புத்தகத்்த பயனபடுததுவது எபபடி? iv

புத்தகத்்த  

பயனபடுததுவது எபபடி?

மேறபடிபபு வாய்பபுகள் 

(Higher Studies)

நீங்கள் மேல்நிலை படிப்பில் மேர்ச்சி பபற்ற பி்றகு மேளாணலேத் 

துல்றயில் எநபேநே மேறபடிப்லபத் போடரைாம் எனபேறகு 

ஏதுோ்க  இத்போழிற்கல்வி  சார்நே  படட  ேறறும்  படடய 

மேறபடிப்பு்களின படடியல் ேரப்படடுள்ளது.

முன்ாள் ோணவரகள் 

பறறிய ஆய்வு (Case Study)

உங்கள்  முனமனேற்றத்திற்கானே ,  முன  உோரணோ்க , 

இத்போழிற்கல்வி பயினறு ேறசேயம் சுய போழில் முலனேநது, 

இத்துல்றயில்  சி்றப்பா்கப்  பணிபுரிநது  ேரும்  முனனோள் 

ோணேர்்களின சுய விேரம் ேரப்படடுள்ளது.

செய்மு்ை (Practical)

ேங்கள் பாடம் சார்நே பசய்முல்ற்களின போகுப்பு ேறறும் 

ேதிப்பபண பஙகீடு சார்நே விேரங்கள் இடம் பபறறுள்ளனே.

ேதிபபீடு (Evaluation)

உங்களின ்கற்றல் தி்றலனே மசாதித்துகப்காள்ளும் ம�ாககில் 

ேங்களின பயிறசிக்கா்க எளிய, �டுத்ேர ேறறும் உயர் நிலை 

வினோக்களின ோதிரி ப்காடுக்கப்படடுள்ளது.

மேறமகாள் நூலகள்  

(Book References)

நீங்கள், பாடம் சார்நே அறிலே மேலும் படித்து மேம்படுத்திக 

ப்காள்ள ஏதுோ்க, பாடங்கள் சார்நே மேறம்காள் நூல்்களின 

படடியல் ப்காடுக்கப்படடுள்ளது.

இ்ணய்தள முகவரிகள் 

(Web References)

நீங்கள் ,  பாடம் சார்நே அறிலே மேலும் ்கணினி மூைம் 

மேம்படுத்திக ப்காள்ள ஏதுோ்க, பாடங்கள் சார்நே இலணயேள 

மு்கேரி்களின படடியல் ப்காடுக்கப்படடுள்ளது.

கறைலின 

ம�ாககஙகள் 

(Learning 

Outcome)

ஒவபோரு பாடத்திலும் நீங்கள் எேலனேப் பறறிய அறிலேப் 

பப்றப்மபாகிறீர்்கள் எனபலேயும், எநே இைகல்க அலடயப் 

மபாகிறீர்்கள் எனபலேப் பறறியும் குறிககி்றது.

  

(Do You Know) 

உங்களின அறிலேத் தூணடும் ம�ாககில், உரிய பாடத்தில், 

மேலும் பாடம் சார்நது அறியப்பட மேணடிய சி்றப்பு, கூடுேல் 

நி்கழ்காை உணலே்கள் பறறிய ே்கேல்்கள் ப்காடுக்கப்படடுள்ளனே.
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புத்ே்கத்லே பயனபடுத்துேது எப்படி? v

ோணவர 

செயலபாடு

நீங்கள், குறிப்பிடட பாடம் போடர்பா்க மச்கரிக்க மேணடிய 

போழில்நுடபத் ே்கேல்்களும், அேறல்றப் பதிமேடடில் பதித்து 

பராேரித்ேல் பறறியும் இஙகு ேரப்படடுள்ளது.

QR Code

உங்கள் போலபலில், Google Play store – லிருநது QR 

Code Scanner –ஐ பதிவி்றக்கம் பசய்யவும்

QR Code - ஐ தி்றக்கவும்

Scanner படடலனே அழுத்திய உடன ம்கேரா தி்றககும்.

அநே ம்கேராலே பாடத்தில் உள்ள QR Code - ஐ Scan 

பசய்யும்படி சரியா்கக ்காடடவும்.

ம்கேரா, QR Code -ஐ படித்ேவுடன, நீங்கள் ்காணமேணடிய 

URL இலணப்பு திலரயில் மோனறும்.

அநே URL குறியீடலட Browse பசய்யும் பபாழுது அநேப் 

பாடத்திறகு சம்ேநேப்படட இலணயேளத்திறகு ம�ரடியா்கச் 

பசனறு உரிய ே்கேல்்கலளப் பப்றைாம்.

பாடநூலில உள்ள வி்ரவு குறியீட்்டப (QR Code) பயனபடுததுமவாம்! எபபடி?

 •  உங்கள் தி்றனமபசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store ப்காணடு QR Code ஸ்ம்கனேர் பசயலிலய இைேசோ்கப் பதிவி்றக்கம் பசய்து நிறுவிகப்காள்்க.

 •  பசயலிலயத் தி்றநேவுடன, ஸ்ம்கன பசய்யும் பபாத்ோலனே அழுத்தித் திலரயில் மோனறும் ம்கேராலே QR Code-இன அருகில் ப்காணடு பசல்ைவும்.

 •  ஸ்ம்கன பசய்ேேன மூைம் திலரயில் மோனறும் உரலிலயச் (URL) பசாடுக்க, அேன விளக்கப் பக்கத்திறகுச் பசல்லும்.
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புத்தகத்ைத பயன்படுத்துவது எப்படி? viெதாழில் வழிகாட்டல்

Career Guidance 

(ெதாழிற்கல்வி ேவளாண் 

பிரிவு உயர்கல்வி 

வாய்ப்புகள்)

  B.Sc. (Ag.) / B.Sc. (Hort.) / B.Sc. 
(Forestry)

  B.V.Sc. / B.F.Sc.
  B.E. (Ag.)
  D i p l o m a  i n  A g r i c u l t u r e  / 

Horticulture
  B . S c .  ( P o u l t r y  S c i e n c e 

Management)
  Many Courses in Arts and Science 

Colleges
  Diploma Courses in Polytechnics
  B.Voc. (Dairy Production and 

Technology)
  B.Voc. (Farm Equipment and 

Maintenance)
  B.L.
  For  Women –  B.A.  (Publ ic 

Service-Civil Service)

  A.O/A.A.O/H.O./A.H.O. in Dept. 
of Agriculture / Horticulture

  Fertilizer Industries
  Farm Manager / Orchard Manager
  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g 

Implements Production Centres
  Seed Production Companies
  Bio-fertlizer Units
  Pesticide Industries – Production, 

Sales and Marketing
  Processing Industries
  Vocational Agri. Teachers 
  Faculty in Agricultural Colleges 

and Universities
  Self Employment – Farming, 

Mushroom Cultivation, Nursery, 
Pro cess ing ,  Fo o d Bus iness , 
H o s p i t a l i t y  a n d  H o t e l 
Management etc.

  Bank and Consultancy

ேவைல வாய்ப்புகள் பட்ட / பட்டய படிப்புகள் 
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ப�ொருளடக்கம் vii

வேளாண் அறிவியல் 

கருத்தியல்

ப�ாருளடககம்

�ாட

எண்
�ாடத்்தலைப்பு

�கக

எண்
மா்தம்

1 �யிர் சாகு�டி முலைகள் – ஓர் அறிமுகம் 01 - 25 ஜுன்

2 வேளாண் �யிர்கள் – சாகு�டி குறிப்புகள் 26 - 68 ஜுன்

3 வ்தாடடககலை �யிர்கள் – சாகு�டி குறிப்புகள் 69 - 103 ஜுலை
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பயிர் சாகுபடி முறைகள் – 

ஓர் அறிமுகம்

(Introduction to Crop 

Production Practices)

1

நீ ண ்ட  க ்ட ற க ர ை யு ம்  உ ள ்ள ன .  இ ந ்த 
அரைப்பு ்தமிழ்நாட்டின் ்தட்்பவெப்்பநிரைரை 
நிர்ணைம் வெய்கின்்றது. மைறகுதவ்தநா்டரச்சி 
ைரையினநால் ்தமிழ்நாட்டின் மைறகுப் ்பகுதி 
ைரை  ைர்றவுப்  பிைம்தெைநாக  இருக்கி்றது . 
அ்தனநால் வ்தன்மைறகுப் ்பருெக்கநாறறினநால் 
குர்றெநான ைரைமை கிர்டக்கி்றது. ெ்டகிைக்குப் 
்பருெக்கநாறறினநால் ்தமிழ்நாடு அதிக ைரை 
வ்பறுகி்றது. ்தமிழ்நாட்டின் ெைநாெரி ைரைை்ளவு 
92 வெமீ  ஆகும் .  2017 ஆம்  ஆணடின்்படி , 
வ்தன்மைறகுப் ்பருெக்கநாறறினநால் 41 வெமீ 
ைரையும்,  ெ்டகிைக்குப் ்பருெக்கநாறறினநால் 
40 வெமீ ைரையும் (ெைக்கததிறகு ைநா்றநாக) 
்பதிெநாகியுள்ளது. மைலும் மகநார்டக்கநாைம் 

 	 அறிமுகம்

்த மி ழ ் நா டு  இ ந தி ை  தீ ்ப க ற ்ப த தி ன் 
கிைக்குப் ்பகுதியில் 805 ’ மு்தல் 13035 ’ ெ்டக்கு 
அட்ெமைரகக்கும், 76015’ மு்தல் 80020’ கிைக்கு 
தீரக்கமைரகக்கும் உட்்பட்டு அரைநதுள்ளது. 
இநதிைநாவின் வைநாத்த ்பைப்்ப்ளவில், ்தமிழ்நாடு 
்ப தி வ ன நா ன் ்ற நா ம்  இ ்ட த தி ல்  உ ள ்ள து . 
்தமிழ்நாட்டின் ்பைப்்ப்ளவு 130 058 ெதுை கிமீ 
(13.006 மில்லிைன் எக்்டர) ஆகும்.  இதில் 
ெநாகு்படி வெய்ைப்்படும் ்பைப்்ப்ளவு 5.99 மில்லிைன் 
எக்்டர ஆகும்.

்தமிழ்நாட்டின்  மைறகு  எல்ரையில் 
மைறகுதவ்தநா்டரச்சி  ைரைகளும் ,  கிைக்மக 

வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்

தான்அமிழதம் என்றுணரற் பாற்று
- திருக்குைள்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அறிமுகம் (Introduction)

• தடபவவபபநிறல (Weather)

• மணவளம் (Soil)

• பட்டம் (Season)

• விறத அளவு மற்றும் விறத  

நேர்த்தி (Seed Rate and  

Treatment)

• நிலம் தயாரித்தல் (Land Preparation)

• விறத மற்றும் விறதபபு (Seed and 

Sowing)

• நீர் நிர்வாகம் (Water Management)

• கறள நிர்வாகம் (Weed Management)

• உர நிர்வாகம் (Fertilizer Management)

• ஊடு சாகுபடி (Inter-cultivation)

• வளர்ச்சி சீராக்கிகள் (Growth 

Regulators)

• அறுவற்ட (Harvest)
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ை ற று ம்  கு ளி ர க நா ை ங க ளி ல்  நி ை வு ம் 
வ ெ ப் ்ப நி ர ை யி ல்  மி கு ந ்த  ம ெ று ்ப நா டு 
கநா்ணப்்படுெதில்ரை.

இச்சூைல்  ்பல்மெறு  உயிரினஙகள 
கு றி ப் ்ப நா க  ்த நா ெ ை ங க ள  ெ நா ை  ஏ ற ்ற ்த நா க 
உள்ளது. ்தமிழ்நாட்டில் ்பல்மெறு ்பயிரகள 
ெ நா கு ்ப டி  வ ெ ய் ை ப் ்ப ட் ்ட நா லு ம் ,  கு றி ப் பி ட் ்ட 
சிை  ்பயிரகம்ள  உ்ணவுத  ம்தரெக்கநாகவும் , 
வ்பநாரு்ளநா்தநாை ரீதிைநாகவும் அதிக ்பைப்்ப்ளவில் 
ெநாகு்படி  வெய்ைப்்படுகின்்றன .  அத்தரகை 
மு க் கி ை  ்ப யி ர க ளி ன்  ெ நா கு ்ப டி  ை ற று ம் 
உற்பததிரை, ெரிைநான திட்்டமிடு்தல் மூைம்  
அதிகரிக்கைநாம்.

(i) திட்டமி்டல் (Planning)

மெ்ளநாணரையில் திட்்டமி்டல் என்்பது 
குறிப்பிட்்ட  ்பயிரை  ெநாகு்படி  வெய்ெ்தறகும் , 
்பணர்ணயின் வெைல்்பநாட்ர்ட அதிகரிக்கவும் 
ை ற று ம்  ்த னி ை னி ்த  ெ ரு ை நா ன த ர ்த க் 
கூட்்டவும் எடுக்கப்்படும் முன்வனச்ெரிக்ரக 
்்டெடிக்ரகைநாகும்.

உ ற ்ப த தி த தி ்ற ர ன  அ தி க ரி க் க த 
ம்தரெைநான முக்கிை ெழிமுர்றகள:

• அ னு ்ப ெ  அ றி ம ெ நா டு  கூ டி ை 
அ றி வி ை ல்  வ ்த நா ழி ல் நு ட் ்ப ங க ர ்ள ப்  
்பைன்்படுதது்தல்

• இைறரக ஆ்தநாைஙகர்ள முழுரைைநாக 
உ்பமைநாகப்்படுதது்தல்

• ம்தரெக்மகற்ற மைைநாணரை முர்றகர்ள 
ைட்டும் ரகைநாளு்தல்

• மு ்த ல்  ்த ை ை நா ன  உ ற ்ப த தி க் கு 
முன்னுரிரைைளித்தல்

• வ்பநாருத்தைநான  ெநாகு்படி  முர்றகர்ளப் 
பின்்பறறு்தல்

• அ ந ்த ந ்த  ்ப கு தி க் ம க ற ்ற  வ ்த நா ழி ல் 
நுட்்பஙகர்ளப் பின்்பறறு்தல்

• ெநர்தத ம்தரெக்மகற்ப உற்பததிரைப் 
வ்பருக்கு்தல்

• விரை குர்றெநான ைறறும் விரையில்ைநா 
வ்தநாழில்நுட்்பஙகர்ளக் ரகைநாளு்தல்

(ii) ஸவாட பகுபபாய்வு (SWOT Analysis)

ஒரு ்பணர்ணயின் இைநா்பம் ைறறும் 
ெநாகு்படி  வெய்ைப்்படும்  ்பயிரின்  வெறறிரை 
மைறகூறிை திட்்டமி்டல் உறுதி வெய்்தநாலும், அ்தன் 
முன்மனற்றததிரன ஆய்வு வெய்து இைக்கிரன 
அர்டெ்தறகநான ெநாததிைக்கூறுகர்ளக் கண்டறிை 
SWOT ்பகுப்்பநாய்வு முர்றரைப் பின்்பற்றைநாம்.

 SWOT ்பகுப்்பநாய்வு  என்்பது  ஒரு 
வ ெ ை ல் தி ்ற ன்  தி ட் ்ட மி ்ட ல்  மு ர ்ற ை நா கு ம் . 
இது  வெைல்திட்்டததின்  ்பைம்  (Strength), 
்ப ை வீ ன ம்  ( W e a k n e s s ) ,  ெ நா ய் ப் பு 
(Opportunity) ைறறும் அச்சுறுத்தல்கர்ள 
(Threats) ைதிப்பி்ட ்பைன்்படுத்தப்்படுகி்றது. 
இது  ஒரு  வெைல்திட்்டததின்  ம்நாக்கதர்தக் 
கு றி ப் பி டு ெ து ்ட ன்  அ ந ்த  ம ் நா க் க த ர ்த 
எட்டுெ்தறகு ெநா்தகைநான, ்பநா்தகைநான, உள 
ைறறும்  வெளிக்கநாைணிகர்ள  கண்டறிைப்  
்பைன்்படுகி்றது.

 ம ெ ்ள நா ண  உ ற ்ப த தி யி ல்  உ ள 
க நா ை ணி க ்ள நா ன  தி ட் ்ட மி ்ட ல் ,  S W O T 
்பகுப்்பநாய்வு  ம்பநான்்றரெ  உற்பததிததி்றன் 
ைறறும்  ்பணர்ணயின்  முன்மனற்றதர்தக் 
கு றி ப் பி டு ம்  க நா ை ணி க ்ள நா க  இ ரு ந ்த நா லு ம் , 
்பயிரத  ம்தரவு ,  ெ்ளரச்சி  ைறறும்  உற்பததி 
ம்பநான்்றரெ வெளிக்கநாைணிகள ைறறும் ெநாகு்படி 
நுட்்பஙகர்ள ெநாரநம்த அரைகின்்றன. அத்தரகை 
வெளிக்கநாைணிக்ளநான ்தட்்பவெப்்பநிரை, ைண 
ெ்ளம் ைறறும் ெநாகு்படி நுட்்பஙகர்ளப் ்பறறி 
விரிெநாகக் கநா்ணைநாம்.

 1.1	 தட்பவெப்பநிலை

 ஒ ரு  கு றி ப் பி ட் ்ட  இ ்ட த தி ன் 
்தட்்பவெப்்பநிரை, அப்்பகுதியில் ெநாகு்படி வெய்ை 
மெணடிை ்பயிரகர்ளத ம்தரநவ்தடுப்்பதில் முக்கிை 
்பஙகு ெகிக்கி்றது. ்பயிரின் 50% உற்பததிரையும் 
உற்பததிததி்றரனயும்  ்தட்்பவெப்்பநிரைமை 
தீரைநானிக்கி்றது. சூரிை ஒளி, வெப்்பநிரை ைறறும் 
ைரைை்ளவு ம்பநான்்றரெ ்பயிர உற்பததிரை 
நிர்ணயிக்கும்  முக்கிை  ்தட்்பவெப்்பநிரைக் 
கநாைணிக்ளநாகும்.
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1.1.1  பயிர் உற்பத்தியில் 

வவபபநிறலயின் பங்கு

்ப யி ர க ளி ன்  ெ ்ள ர ச் சி  ை ற று ம் 
உ ற ்ப த தி க் கு  வ ெ ப் ்ப ம்  அ ெ சி ை ம் .  வி ர ்த 
முர்ளத்தல், வ்பநாரு்ளநா்தநாை முக்கிைததுெம் 
ெநாய்ந்த ்பயிர ்பநாகஙகள உருெநா்தல், பூத்தல், 
ைகைந்தச்மெரக்ரக ,  கநாய்  கனி  உருெநா்தல் , 
விர்ள  வ்பநாருளின்  ்தைம் ,  விர்த  உற்பததி , 
விர்த மெமிப்பு, விர்த உ்றக்கம், பூச்சி ைறறும் 
ம்நாய்த்தநாக்கம் ம்பநான்்ற ்தநாெை வெைலிைல் 
நிகழவுகளில்  வெப்்பநிரை  முக்கிை  ்பஙகு 
ெகிக்கின்்றது.

ஒவவெநாரு ்பயிர ைறறும் இைகததிறகும் 
அ்தன் ெ்ளரச்சிக்குத ம்தரெப்்படும் வெப்்பநிரை 
ைநாறு்படுகி்றது; அதிலும் குறிப்்பநாக ஒவவெநாரு 
ெ்ளரச்சி நிரைக்கும் வெவமெறு வெப்்பநிரை 
ம்தரெப்்படுகி்றது.  வ்பநாதுெநாக,  ்பயிரகளின் 
ெ்ளரச்சிக்கு வெவமெறு ்பயிரகளுக்கு 50 – 
400C வெப்்பநிரை ஏற்றது.

்பயிரகளின் ெ்ளரச்சிக்குத ம்தரெப்்படும் 
குர்றந்த (Minimum), உகந்த (Optimum) 
ைறறும் அதிக (Maximum) வெப்்பநிரைகர்ள 
முக்கிை வெப்்பநிரைப் புளளிகள (Cardinal 
Temperature Points) என்று அரைக்கிம்றநாம்.

உருர்ளக்கிைஙகு உருெநாக 180 – 200C 
உகந்தது; வெஙகநாை குமிழ உருெநாக 200 – 
22 0C ம் ,  கநாைட்  கிைஙகு  உருெநாக  15 0 – 
210C ம், கநாலிிஃபி்ளெர பூ உருெநாக 170C ம் 
ம்தரெப்்படுகி்றது.  இைவு ம்ை வெப்்பநிரை 
210 – 230C ஆக இருக்கும்வ்பநாழுது ்தக்கநாளியில் 
கநாய்ப்பிடிப்பு ஏற்படுகி்றது.

கு ளி ர  க நா ை  ்த நா னி ை ப் ்ப யி ர க ளு க் கு 
2 5 0  –  3 0 0C  உ க ந ்த து ;  ம க நா ர ்ட க் க நா ை 
்தநானிைப்்பயிரகளுக்கு  உகந்த  வெப்்பநிரை 
310 – 370C ஆகும். வெப்்பநிரை 400Cக்கும் 
அ தி க ை நா ன நா ல்  சி ை  ்த நா ெ ை ங க ளி ல் 
ைைட்டுத்தன்ரை ஏற்பட்டு ைகசூல்  குர்றைத 
வ்தநா்டஙகுகி்றது.

விர்தயின்  மெமிப்புக்கநாைம்  அ்தன் 
ஈைப்்ப்தம் ைறறும் மெமிப்பு வெப்்பநிரைரைப் 

வ்பநாருதம்த  அரைகி்றது .  அதிக  ஈைப்்ப்தம் 
வ க நா ண ்ட  வி ர ்ள வ ்ப நா ரு ட் க ர ்ள  கு ர ்ற ந ்த 
வெப்்பநிரையிலும் ,  குர்றெநான  ஈைப்்ப்தம் 
வ க நா ண ்ட  வி ர ்ள வ ்ப நா ரு ட் க ர ்ள  அ தி க 
வெப்்பநிரையிலும் மெமிக்க மெணடும்.

கரும்பு 150 மு்தல் 450C ெரை உள்ள 
வெப்்பநிரையில் ெநாகு்படி வெய்ைப்்பட்்டநாலும், 
2 7 0 C  வ ெ ப் ்ப நி ர ை யி ல்  ெ நா கு ்ப டி 
வெய்ைப்்படும்வ்பநாழுது  ெரக்கரைச்ெததின் 
அ்ளவு அதிகரிக்கி்றது. அம்தம்பநால் ்தக்கநாளியில் 
்பைஙகளின் நி்றம் 100 – 300C வெப்்பநிரையில் 
சிெப்்பநாகவும், குறிப்பிட்்ட வெப்்பநிரைரை வி்டக் 
கூடு்தைநாகமெநா, குர்றெநாகமெநா உள்ளம்பநாது 
சி ெ ப் பு  நி ்ற ம்  கு ர ்ற ந து ,  ை ஞ ெ ்ள நா க வு ம் 
கநா்ணப்்படுகி்றது.

வெப்்ப  ைண்டைப்  ்பகுதிகளில்  இைவு 
ம்ை  வெப்்பநிரை  15 0C க்கும்  குர்றெநாக 
இருக்கும்வ்பநாழுது இரைகள ைஞெள நி்றைநாகி, 
்பயிரகள மெ்தைர்டகின்்றன. உருர்ளக்கிைஙகு 
ைறறும் ம்தயிரைப்்பயிரகள மிகக் குர்றந்த 
வெப்்பநிரையில்  (உர்ற  நிரை) அெறறின் 
வெல்களில் உள்ள நீர உர்றநது, ்பநாதிப்ர்ப 
ஏற்படுததுகி்றது. ைணணின் மைற்பைப்பில் ்பனி 
்ப்டரும்ம்பநாது, ஆக்ஸிஜன் உட்புக முடிைநா்த்தநால், 
மெரகளின் சுெநாெம் ்தர்ட்பட்டு ்தநாெை ெ்ளரச்சி 
்பநாதிப்்பர்டகி்றது.

மிக அதிக வெப்்பநிரையில் ்தநாெைததின் 
ஊ ட் ்ட ச் ெ த து க ர ்ள  உ றி ஞ சு ம்  தி ்ற ன் , 
்தணடு ெ்ளரச்சி, ைகைந்த உற்பததி ைறறும் 
ைகைந்தச்மெரக்ரக  ்பநாதிக்கப்்பட்டு  ைகசூல் 
குர்றகி்றது; மைலும் அதிக நீரிைப்பு ஏற்படுெ்தநால் 
இரையில் கரி்தல் ஏற்படுகி்றது. வெப்்பநிரை 
500C ஐத ்தநாணடும்ம்பநாது ஓைநாணடுப் ்பயிரகள 
ைடிகின்்றன.

பூச்சிகள ைறறும் ம்நாய்க்கநாைணிகளின் 
வ ்ப ரு க் க த தி ற கு  வ ெ ப் ்ப ம்  ஒ ரு  மு க் கி ை 
கநாைணிைநாக இருக்கி்றது. குளிரப் பிைம்தெஙகளில் 
மி ்த ை நா ன  வ ெ ப் ்ப ம்  நி ை வு ம் ம ்ப நா து  சி ை 
பூச்சிகளின் எணணிக்ரக அதிகைநாகி்றது. குளிர 
கநாய்கறிகளில் அதிக வெப்்பநிரை நிைவும் ம்பநாது 
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கருப்பு அழுகல் ம்நாய் ஏற்படுகி்றது. கநாறறின் 
வெப்்பம் குர்றநது ஈைப்்ப்தம் கூடும்வ்பநாழுது 
்பயிரகளில் ெநாம்்பல் ம்நாய்த ்தநாக்கம் அதிகம் 
கநா்ணப்்படுகி்றது. குளிரந்த, ஈை ைண மெரப் 
பூெ்ண ம்நாய்கர்ள ஊக்குவிக்கி்றது. ெநா்தகைற்ற 
வெப்்பநிரையில் ்பயிரகள அைறசிக்கு உட்்பட்டு, 
ம்நாய் ்தநாஙகும் தி்றரன இைக்கின்்றன. அ்தனநால் 
எளிதில் அரெ ம்நாய் ்பநாதிப்புக்கு ஆ்ளநாகின்்றன.

1.1.2	 சூரிய	ஒளி

்த நா ெ ை  ெ ்ள ர ச் சி க் கு  ஒ ளி  ம ்த ர ெ . 
இைறரகைநான சூைலில் ்தநாெைம் சூரிை ஒளிரைப் 
வ்பறுகி்றது.  ஒளியின் அ்ளவு ,  ்தைம் ைறறும் 
கநாை அ்ளவு ஆகிைரெ ்பருெகநாைம், ம்ைம், 
புவி அரைவு ைறறும் ெநானிரை ஆகிைெறர்றச் 
ெநாரநதிருக்கும்.

1.1.2.1 ஒளி அளவு 

ஒளிச்மெரக்ரக வெய்ெ்தறகநான ஆற்றரை 
்தநாெைஙகள  ஒளியிலிருநது  வ்பறுகின்்றன . 
ஒ ளி யி ன்  இ ரு ப் பி ல் ,  ்ப சு ங க ணி க ங க ளி ல் , 
கரிைமிை ெநாயு ைறறும் நீர ஆகிைெறறுக்கிர்டமை 
்ர்டவ்பறும் இைெநாைன விரனமை ஒளிச்சேர்க்கை 
எனப்்படும். இது கநாரம்பநாரைட்மைட்ர்டயும், 
ஆ க் ஸி ஜ ர ன யு ம்  உ ற ்ப த தி  வ ெ ய் கி ்ற து . 
்த நா ெ ை த தி ன நா ல்  உ ற ்ப த தி  வ ெ ய் ை ப் ்ப ட் ்ட 
கநாரம்பநாரைட்மைட் ்பல்மெறு ்பயிர ்பநாகஙகளில் 
ம ெ மி க் க ப் ்ப ட் டு ,  பி ன் ன ர  ்த நா ெ ை ங க ்ள நா ல் 
்பைன்்படுத்தப்்படுகி்றது.

வ ்ப நா து ெ நா க ,  ஓ ர  எ ல் ர ை  ெ ர ை 
ஒ ளி யி ன்  அ ்ட ர த தி  அ தி க ரி க் கு ம் ம ்ப நா து 
ஒ ளி ச் ம ெ ர க் ர க யி ன்   வீ ்த ம்  அ தி க ரி க் கு ம் . 
இ ந நி ர ை க் கு ப்  பி ன் ன ர ,  ஒ ளி  அ ்ட ர த தி 
கூடினநாலும் ஒளிச்மெரக்ரகயின் வீ்தம் (Rate 
of Photosynthesis) அதிகரிக்கநாது. இநநிரை 
ஒளிச்சேறிவு  நி்ை  (Saturation Point) 
என்று அரைக்கப்்படுகி்றது. ஒளி அ்டரததிரை 
மகன்வ்டைநா (Candela), லூவைன் (Lumen), 
ைறறும்  ைக்ஸ்  (Lux) என்்ற  அைகுக்ளநால் 
குறிக்கைநாம். ஒரு வைழுகுெரததியிலிருநது 
வெளிப்்படும்  ஒளியின்  அ்ளவு  ்கைன்டெைா 
என்று அரைக்கப்்படுகி்றது. ஒளியின் அ்டரததி 

அடி – ்ெழுகுவரத்தி (Foot - candle) என்்ற 
அைகிலும் குறிப்பி்டப்்படுகி்றது.

1 ைக்ஸ் = 0.092903 அடி-வைழுகுெரததி

1 அடி-வைழுகுெரததி = 10.764 ைக்ஸ்

ஒளியின் அ்டரததிரை அ்ளக்க ைக்ஸ் 
மீட்்டர அல்ைது ிஃம்பநாட்ம்டநாமீட்்டர ்பைன்்படுகி்றது.

ஒளியின் அ்டரததி நிை்டுக்மகநாட்டுப் 
்ப கு தி க ளி ல்  மி க  அ தி க ை நா க  இ ரு க் கு ம் . 
நிை்டுக்மகநாட்டிலிருநது ெ்ட ைறறும் வ்தன் 
துருெஙகர்ள ம்நாக்கி வெல்ைச் வெல்ை ஒளி 
அ்டரததி குர்றயும். ெளிைண்டைததிலுள்ள 
தூ சு க ள ,  நீ ர த து ளி க ள ,  நி ை த தி ன்  ெ ரி வு 
ைறறும்  உைைம்  ஆகிைெறறிறகு  ஏற்ப  இது 
ைநாறு்படும் .  மகநார்டக்  கநாைததில்  ஒளியின் 
அ்டரததி அதிகைநாகவும்,  ெெந்த கநாைததில் 
ைததிைைநாகவும், குளிர கநாைததில் குர்றெநாகவும் 
இருக்கும்.

சூரிை ஒளியின் அ்டரததி ஒரு கட்டி்டததின் 
ஜன்னல்களின் அரைப்பி்டதர்தப் வ்பநாருததும், 
ைைஙகள, பு்தரகள, கூரைகள, கண்ணநாடியின் 
தூய்ரை, நி்றம் ைறறும் திரை ஆகிைெறர்றப் 
வ்பநாருததும் ைநாறு்படும். கண்ணநாடிக் குடில்கள, 
்பசுஙகுடில்கள, ெரைக் குடில்கள, உட்பு்றத 
ம்தநாட்்டஙகள ஆகிைெறறில் ெ்ளரக்கப்்படும் 
்த நா ெ ை ங க ளி ன்  ெ ்ள ர ச் சி ,  இ ை ற ர க ை நா ன 
சூரிை ஒளி கிர்டக்கநா்த அல்ைது குர்றெநாகக் 
கிர்டக்கும் கநாை்ணஙக்ளநால் ்பநாதிக்கப்்படும். 
வி்ளக்குகர்ளக்  வகநாணடு  வெைறரகைநான 
ஒளியூட்்டம் வெய்ைப்்பட்்டநால், சூரிை ஒளிக்கு ஒத்த 
ஒளி நீ்ளம் ைறறும் அ்டரததிரை ்தநாெைஙகளுக்கு 
கிர்டக்கச் வெய்ை மெணடும். இல்ரைவைனில் 
்பயிர உற்பததி ்பநாதிக்கப்்படும். ஒளிரும் வி்ளக்கு 
(Fluorescent Bulb), அதிக அ்டரததி மின்னி்றக்க 
வி்ளக்கு (High Intensity Discharge Bulb), 
ஒளி  உமிழ  இரு  முரனை  வி்ளக்கு  (LED 
Bulb) ம்பநான்்றரெ உட்பு்றத ம்தநாட்்டஙகளில் 
்பைன்்படுத்தப்்படுகின்்றன.

ம்ைடி சூரிை ஒளியின் அ்டரததி சுைநார 
32,000 மு்தல் 100,000 ைக்்நாக இருக்கும். 
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சூரிை  ஒளிரை  விரும்பும்  ்தநாெைஙகளுக்கு 
குர்றந்த்பட்ெம் 25,000 மு்தல் 50,000 ைக்ஸ் 
ம்தரெப்்படும். மி்ளகநாய், பூெணிக் குடும்்பப் 
்பயிரகள, கத்தரி, ெரக்கரை ெளளிக் கிைஙகு 
ம ்ப நா ன் ்ற ெ ற றி ற கு  3 0 0 0  –  8 0 0 0  அ டி -
வைழுகுெரததி (32,300 – 86,100 ைக்ஸ்) ஒளி 
அ்டரததி ம்தரெப்்படுகி்றது. முட்ர்டக்மகநாஸ் 
ைறறும் உருர்ளக்கிைஙகு ம்பநான்்றெறறிறகு 
2000 – 8000 அடி – வைழுகுெரததி (21,500 – 
86,100 ைக்ஸ்) ஒளி அ்டரததி ம்தரெப்்படுகி்றது. 

1.1.2.2 ஒளியின் தரம் 

ஒளியின் நி்றம் அல்ைது அரைநீ்ளதர்த 
ஒளியின  தரம்  என்்ற  வெநால்  குறிக்கி்றது .  
100 ்நாமீ  மு்தல்  1மிமீ  அரைநீ்ளம்  உள்ள 
கதிரகர்ள  சூரிைன்  வெளிவிடுகி்றது .  இது 
மூன்று ்பகுதிக்ளநாகப் பிரிக்கப்்படுகி்றது. அரெ: 
பு்றஊ்தநா  (100 –  400 ்நாமீ) ,  கட்புை  ஒளி  
(400 – 700 ்நாமீ) ைறறும் அகச்சிெப்பு (700 
்நாமீ  –  1  மிமீ)  ஆகும் .  மிகக்  குர்றெநான 
அ ர ை நீ ்ள க்  க தி ர ,  மி க  அ தி க ை நா ன 
ஆற்றமைநாடு வ்தநா்டரபுர்டைது. 400 – 700 ்நாமீ 
அரைநீ்ளமுள்ள கட்புை ஒளிரை ைனி்தரக்ளநால் 
கநா்ணமுடியும். இர்த கைட்புைனாகும் நிறொ்ை 
(Visible Spectrum) என்று அரைக்கைநாம். 
இது ஏழு நி்றஙகர்ள உள்ள்டக்கிைது.

ஒ ளி யி ன்  அ ர ை நீ ்ள த ர ்த  அ ்ள வி ்ட 
ர்பைமனநாமீட்்டர (Pyranometer) ்பைன்்படுகி்றது. 
்பசுந்தநாெைஙக்ளநால் கட்புைனநாகும் நி்றைநாரையில் 
சிை அரைநீ்ளஙகர்ள ைட்டுமை உளளீரக்க 
முடியும் [அ்தநாெது நீைம் (430 – 470 ்நாமீ) 
ைறறும் சிெப்பு (650 – 730 ்நாமீ)]. இநநி்றஙகள 
்பயிர ெ்ளரச்சியில் வ்பரும் ்பஙகு ெகிக்கின்்றன. 
நீைம் ைறறும் சிெப்பு நி்ற ஒளியில் ெ்ளரக்கப்்பட்்ட 
்த க் க நா ளி யி ல்  உ ற ்ப த தி  அ தி க ை நா ன ்த நா க க் 
கண்டறிைப்்பட்்டது.

1.1.2.3 ஒளியின் கால அளவு 

ஒவவெநாரு ்தநாெைததிறகும் ஒரு ்நாளில் 
குறிப்பிட்்ட அ்ளவு ்பகல் ம்ைமும், இைவு ம்ைமும் 
அ்தன்  ெ்ளரச்சிக்கு  அததிைநாெசிைைநாகும் . 

இக்கநாை அ்ளவிறகு ஏற்ப ்தநாெைஙகளில் ஏற்படும் 
ை நா ற ்ற ங க ளு க் கு  ஒளிகைாைத்துவம்  எ ன் று 
வ்பைர. ்தநாெை ெ்ளரச்சி, பூத்தல், இர்டக்கணு 
நீட்சி, கிைஙகு ைறறும் குமிழ உருெநாக்கம், 
்பநாலின வெளிப்்பநாடு, நி்றமிகள உருெநாக்கம், 
மெரமுடிச்சுளின் அ்ளவு ைறறும் எணணிக்ரக, 
க நா ய் க னி  உ ரு ெ நா ்த ல் ,  இ ர ை யு தி ர ்த ல் , 
உ்றக்கநிரை ம்பநான்்ற ்பல்மெறு உ்டறவெைலிைல் 
நிகழச்சிகர்ள ஒளிகநாைததுெம் நிர்ணயிக்கி்றது. 
இது மகநார்டக்கநாைததில் அதிகைநாகவும், குளிர 
கநாைததில் குர்றெநாகவும் கநா்ணப்்படுகி்றது. 
நிை்டுக்மகநாட்டிலிருநது இரு துருெஙகர்ள 
ம்நாக்கி வெல்ைச் வெல்ை ஒளியின் கநாை அ்ளவு 
ைநாறு்படுகி்றது.

ஒ ளி க நா ை த து ெ த ர ்த ப்  வ ்ப நா ரு த து 
்த நா ெ ை ங க ள  மூ ன் று  ெ ர க க ்ள நா க ப் 
பிரிக்கப்்பட்டுள்ளன. அரெ:

1. நீணடெ பகைல் ் ேரத் தாவரஙகைள்: 8 – 10 ைணி 
ம்ை வ்தநா்டரச்சிைநான இருள ம்தரெ (உ.ம்) 
பீட்ரூட், முள்ளஙகி, ரை, ்பெரைக்கீரை, 
்த ட் ர ்ட ப் ்ப ை று ,  மு ட் ர ்ட க் ம க நா ஸ் , 
வ ெ ண ர ்ட , 
உருர்ளக்கிைஙகு.

2. கு ் ற ந த  ப கை ல் 
்ேரத்  தாவரஙகைள் : 
10 –  14 ைணி  ம்ை 
வ ்த நா ்ட ர ச் சி ை நா ன 
இருள  ம்தரெ  (உ .ம்) வெஙகநாைம் , 
ெரக்கரை ெளளிக் கிைஙகு, ெநாைநதி, 
மெநாைநா வைநாச்ரெ, புரகயிரை.

றபரந�ாமீட்டர்
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3. ேடுநி்ை பகைல்்ேரத் தாவரஙகைள்: ஒளி 
உ்ணரெற்றரெ  (உ .ம்) சூரிைகநாநதி , 
பீன்ஸ், ்பட்்டநாணி, ைக்கநாச்மெநா்ளம்.

உ ரு ர ்ள க் கி ை ங கு  நீ ண ்ட  ்ப க ல் 
ம்ைத  ்தநாெைைநாக  இருந்தநாலும் ,  கிைஙகு 
உ ரு ெ நா ்த லு க் கு  கு ர ்ற ந ்த  ்ப க ல்  ம ் ை ம் 
ம்தரெப்்படுகி்றது .  வெஙகநாைம்  குர்றந்த 
்பகல் ம்ைத ்தநாெைைநாக இருந்தநாலும், குமிழ 
உருெநாக நீண்ட ்பகல் ம்ைம் அெசிைம். பூெணிக் 
குடும்்பப் ்பயிரகளில், வ்பநாதுெநாக நீண்ட ்பகல் 
வ்பநாழுதும் ,  உைர  வெப்்பநிரையும்  ஆண 
பூக்களின் எணணிக்ரகரை அதிகரிக்கின்்றன. 
குர்றந்த  வெப்்பநிரையும் ,  குர்றந்த  ்பகல் 
வ்பநாழுதும் வ்பண பூக்களின் உருெநாக்கதர்தத  
துரி்தப்்படுததுகின்்றன.

1.1.3	 மலையளவு

இ ந தி ை நா வி ல்  நி க ை  ெ நா கு ்ப டி ப் 
்ப ை ப் பி ல்  6 0 %  ை ர ை ர ை  ் ம் பி யு ள ்ள து . 
ெ்ட இநதிை ்திகள வ்பரும்்பநாலும் ெற்றநா்த 
ஜீெ  ்திக்ளநாக  இருப்்ப்தநால் ,  ைரை  நீரைப் 
்பைன்்படுததி  ெநாகு்படி  வெய்யும்  ்பைப்்ப்ளவு 
குர்றவு .  ைநா்றநாக ,  வ்தன்னிநதிை  ்திகளில் 
ஆணடு முழுெதும் நீர கநா்ணப்்படுெதில்ரை. 
அ்தனநால் வ்தன் இநதிைநாவில் முழுரைைநாக 
ைரை  நீரைச்  ெநாரநதும் ,  மெகரிக்கப்்பட்்ட 
ை ர ை  நீ ர ை ப்  ்ப ை ன் ்ப டு த தி யு ம்  ்ப யி ர க ள 
விர்ளவிக்கப்்படுகின்்றன.

்பைெைநான ,  சீைநான  ைரைப்வ்பநாழிவு 
்பயிரின்  ெ்ளரச்சிக்கு  அெசிைம் .  குறுகிை 
கநாைததில் வ்பய்கின்்ற அதிக ைரை, மைற்பைப்பில் 
ஓடி ்பைன்்படுத்தப்்ப்டநாைல் வீ்ணநாகும். நீண்ட 
கநாை இர்டவெளியில் வ்பநாழியும் குர்றந்த ைரை, 
்பயிர ெ்ளரச்சி ைறறும் ைகசூரை ்பநாதிக்கி்றது. 
்தகுந்த  ்பருெததில்  ைரை  வ்பய்ைநாவிட்்டநால் 
ெ்றட்சிக்கு ெழி ெகுக்கும். எனமெ இநதிை 
மெ்ளநாணரை  பருவ ெ்ையின சூதாட்டெம் 
என்று ெரணிக்கப்்படுகி்றது.

அதிக அ்ளவு ைரை,  அதிக வெப்்பம் 
ை ற று ம்  வ ்த நா ்ட ர ச் சி ை நா ன  ை ர ை  ்ப யி ரி ன் 
உ ற ்ப த தி ர ை ப்  ்ப நா தி க் கி ன் ்ற ன .  வி ர ்த 

விர்தத்தவு்டனும், ்தநாெைததில் பூ ம்தநான்றும் 
்பருெததிலும் ,  அறுெர்டக்  கநாைஙகளிலும் 
வ ்ப ய் கி ன் ்ற  அ தி க  அ ்ள வு  ை ர ை  ்ப யி ரி ன் 
உற்பததிரைப்  ்பநாதிக்கி்றது .  புைல்  கநாறறு , 
இ டி யு ்ட ன்  வ ்ப ய் யு ம்  ை ர ை ,  சூ ்ற நா ெ ளி க் 
கநாறறு்டன் கூடிை ைரை ைறறும் வ்தநா்டரச்சிைநான 
ைரை  ்பயிர  உற்பததிரைப்  ்பநாதிக்கின்்றன . 
அர்தப்ம்பநாை, குர்றந்த அ்ளவு ைரை அல்ைது 
ெ ்ற ட் சி  ை க ை ந ்த ச் ம ெ ர க் ர க ,  க ரு வு று ்த ல் 
ை ற று ம்  ்ப யி ர  உ ற ்ப த தி ர ை ப்  வ ்ப ரி து ம்  
்பநாதிக்கின்்றது.

்பயிரின் ெ்ளரச்சிக் கநாைஙகளில் அதிக 
் நா ள  இ ர ்ட வ ெ ளி யி ல்  ை ர ை  வ ்ப ய் ்த நா ல் , 
்பயிரின்  ெ்ளரச்சி  ்பநாதிக்கப்்பட்டு ,  ைகசூல் 
குர்றகி்றது. ைநானநாெநாரி ெநாகு்படியில், வ்பய்யும் 
ைரை  அ்ளரெப்  வ்பநாருதம்த  ்பயிரகளும் , 
்ப யி ர த  தி ட் ்ட ங க ளு ம்  அ ர ை கி ன் ்ற ன . 
ைரைை்ளவிறகு ஏற்றெநாறு ்பயிர இைகத ம்தரவும்  
ைநாறு்படுகி்றது.

 1.2	 மணெளம்

கனிைப்்பநார்றகள சிர்தவுறறு ம்தநான்றும் 
துகளகளுக்கு ெண என்று வ்பைர. இது ்தநாெை 
ெ்ளரச்சிக்குத ம்தரெைநான ஊட்்டச்ெததுகள, 
நீர  ைறறும்  கநாறர்ற  அளிக்கும்  ஊ்டகைநாக 
வெைல்்படுகி்றது. ்தநாய்ப்்பநார்றரை வ்பநாருதது 
்ப ல் ம ெ று  ை ண  ெ ர க க ள  இ ரு ப் பி னு ம் , 
ெண்டல், களி ைறறும் வெம்ைண ஆகிைரெ 
்பயிர உற்பததிக்கு வ்பநாருத்தைநானரெைநாகக் 
கரு்தப்்படுகின்்றன .  எனினும் ,  இ்தை  ைண 
ெரககளும் ்பயிர உற்பததியில் ம்தரெக்மகற்ப 
உ்பமைநாகப்்படுத்தப்்படுகின்்றன. ்தைைநான ைண 
அதிக நீர ம்தக்கு தி்றரனயும், ்டுநிரைைநான 
கநாை  அமிை  நிரைரையும் ,  குர்றந்த  மின் 
க்டததுதி்றரனயும்  ைறறும்  அம்ைணணில் 
விர்ளவிக்கப்்படும் ்பயிருக்குத ம்தரெைநான 
அரனதது ஊட்்டச்ெததுக்கர்ளயும் ்தர்டயின்றி 
அ ளி க் கு ம்  தி ்ற ன்  வ ்ப ற ்ற ்த நா க வு ம்  இ ரு க் க 
மெணடும்.

ைணணின் ்தன்ரை ைறறும் அரைப்பு 
அ்தன் இைறபிைல் ்தன்ரைரை நிர்ணயிக்கி்றது. 
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இ்ளக்கைநான ை்ணறெநாரி ைண கிைஙகுெரக 
்ப யி ர  உ ற ்ப த தி க் கு ம் ,  க டி ன ை நா ன  ை ண 
ெ ர க க ள  நீ ர  ம ்த க் க ப் ்ப டு ம்  ை ற று ம் 
நீரதம்தரெ அதிகம் வகநாண்ட ்பயிரகளுக்கும்  
ஏற்றரெைநாகும்.

ைணணின்  ஊட்்டச்ெதது  ம்தரெரை 
அ்தன் இைெநாைனப் ்பணபுகம்ள நிர்ணயிக்கின்்றன. 
அதிக ஊட்்டச்ெதது வகநாண்ட ைணணில் நீண்ட 
கநாைப்  ்பயிரகளும்  குர்றந்த  ஊட்்டச்ெதது 
வகநாண்ட ைணணில் குறுகிை கநாைப் ்பயிரகளும் 
விர்ளவிக்கப்்படுகின்்றன. மைலும், ைணணின் 
கநாை அமிைநிரை ைறறும் மின் க்டததுதி்றன் 
அ ்த ன்  ஊ ட் ்ட த தி ்ற ம ன நா டு  வ ் ரு ங கி ை 
வ்தநா்டரபுர்டைது. மின்க்டததுதி்றன் குர்றயும் 
ம்பநாது ைணணின் உற்பததிததி்றன் கூடுகி்றது. 
்பயிருக்குத ம்தரெைநான சிை அததிைநாெசிை 
ஊட்்டச்ெததுகர்ள மெரகள உறிஞெவும், ைற்ற 
்பயிர ்பநாகஙகளுக்குக் க்டத்தவும் ைணணின் கநாை 
அமிை நிரை துர்ண புரிகி்றது. வ்பநாதுெநாக 
்டுநிரைைநான கநாை அமிை நிரைமை அரனதது 
்பயிர ெ்ளரச்சிக்கும் ஏற்ற்தநாகும். எனினும், 
்பல்மெறு ்பயிரகளுக்மகற்ற ைணணின் கநாை 
அமிை நிரை கீமை வகநாடுக்கப்்பட்டுள்ளது.

்பயிர் pH

ஆபபிள், முந்திரி 5.0– 6.5

எலுமிச்றச, பீன்ஸ, பீடரூட, 

சூரியகாந்தி, வாறழ, 

கணவலிக்கிழங்கு

6.0 – 7.5

நராஜா 5.5 – 7.0

வேல் 4.5 – 7.0

கரும்பு 5.0 – 8.5

பருத்தி 5.8 – 8.0

நிலக்க்டறல, தக்காளி, 

வவணற்ட, கீறர

6.5 – 7.0

நதயிறல 4.5 – 5.5

உளுந்து, மா 6.5 – 7.8

கற்ைாறழ 7.0 – 8.5

 1.3	 	்பட்டம்

ஒ ரு  ்ப யி ரி ன் 
இைல்்பநான ெ்ளரச்சி ைறறும் 
உற்பததிரைத தீரைநானிக்க, 
ஒரு ெரு்டததின் குறிப்பிட்்ட 
கநாைகட்்டததில், குறிப்பிட்்ட 
இ ்ட த தி ல்   நி ை வு ம் 
கநாைநிரைமை  (வெப்்பம் ,  ைரைப்வ்பநாழிவு , 
கநாறறின் திரெ மெகம் ம்பநான்்றரெ) பட்டெம் 
எனப்்படுகி்றது.

ெ ்ட  இ ந தி ை நா வி ல்  ்ப யி ர  ெ நா கு ்ப டி 
்பட்்டஙக்ளநான கநாரிிஃப், ைநாபி, ஜைத (Kharif, 
Rabi, Zaid) ம்பநான்்றெறறில், கநாைநிரையில் 
வ்பரும்  ைநாறு்தல்கள  கநா்ணப்்படுகின்்றன . 
இ்தனநால், குறிப்பிட்்ட ்பயிரகர்ள குறிப்பிட்்ட 
்ப ட் ்ட ங க ளி ல்  ை ட் டு ம ை  ெ நா கு ்ப டி  வ ெ ய் ை 
இைலும் .  ைநா்றநாக ,  தீ்பகற்ப  இநதிைநாவில் 
வெப்்பம்  ைறறும்  ஈைப்்ப்தததில்  வ்பருை்ளவு 
ைநாறு்பநாடுகள கநா்ணப்்படுெதில்ரை. அ்தனநால் 
்பருெததிறமகற்றெநாறு  ்பயிரகர்ளத  ம்தரவு 
வெய்ை மெணடிை நிர்பந்தம் இல்ரை.

்த மி ழ ் நா டு  ஒ ரு  வ ெ ப் ்ப ை ண ்ட ை ப் 
்ப கு தி ை நா கு ம் .  இ ங கு  ம க நா ர ்ட  ை ற று ம் 
குளிரகநாைஙகளில் நிைவும் வெப்்பநிரையில், 
குர்றந்த்ளவு ைநாறு்பநாம்ட உள்ளது. இ்தனநால் ெரு்டம் 
முழுெதும் ஒமை ைநாதிரிைநான வெப்்பநிரைமை 
நிைவுகி்றது. மைலும், ்தமிழ்நாட்டிறகு வ்தன்மைறகு 
்பருெைரைரைக்  கநாட்டிலும் ,  ெ்டகிைக்கு 
்ப ரு ெ ை ர ை யி ன்  மூ ை ை நா க  அ தி க  ை ர ை 
வ்ப்றப்்படுகின்்றது. இச்சூைமை ்தமிழ்நாட்டில் 
ெநாகு்படி வெய்ெ்தறமகற்ற ்பயிரதம்தரவிரனத 
தீரைநானிக்கி்றது.

நிைததில் விர்தரை விர்தத்ததிலிருநது, 
அது ெ்ளரநது, முதிரநது அறுெர்டக்கு ெரும் 
ெரை ்பைவி்தைநான ்தட்்பவெப்்பநிரைகர்ளச் 
ெநதிக்கின்்றது. ்தநாெைததின் குறிப்பிட்்ட சிை 
ெ்ளரச்சிப் ்பருெஙகளில், அ்தன் ெ்ளரச்சிரை 
அதிகரிப்்பதில், நிைவுகின்்ற ்தட்்பவெப்்பநிரை 
வ்பரும்்பஙகு ெகிக்கின்்றது. ெரிைநான ்பட்்டமை 
உறுதிைநான  ்பயிர  உற்பததிரை  நிர்ணைம் 
வெய்கி்றது. ்பயிர உற்பததியில் விர்த, இ்தை 
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இடுவ்பநாருளகள ைறறும் ்வீன வ்தநாழில்நுட்்பம் 
ஆகிைெறர்றக் கநாட்டிலும் ெரிைநான ்பட்்டமை 
50% உற்பததிரைத தீரைநானிக்கி்றது.

“்பநாைநானநாலும்  ்பட்்டததில்  ம்பநாடு”, 
“ஆடிப்்பட்்டம் ம்தடி விர்த”, “்பருெதம்த ்பயிர 
வெய்”, “கநாறறுள்ளம்பநாம்த தூறறிக்வகநாள” 
ம்பநான்்ற வெநாறவ்றநா்டரகள ்பயிரச் ெநாகு்படியில் 
ெ ரி ை நா ன  ்ப ட் ்ட த ர ்த த  ம ்த ர ந வ ்த டு ப் ்ப ்த ன் 
அெசிைதர்த உ்ணரததுகின்்றன.

கிர்டக்கின்்ற நீர ெ்ளதர்தப் வ்பநாருதது 
்பயிரகள இ்றரெைநாகவும், ைநானநாெநாரிைநாகவும் 
ெநாகு்படி வெய்ைப்்படுகின்்றன.
(உ.ம்) ஆடிபபட்டெம்  (ஜூரை  - ஆகஸ்ட்) – 

வ்ல், மெநா்ளம், ைக்கநாச்மெநா்ளம், ்பைறு 
ெரககள, எணவ்ணய் விததுகள.
புரட்டொசிபபட்டெம்  ( வ ெ ப் ்ட ம் ்ப ர   - 
அ க் ம ்ட நா ்ப ர )  –  வ ் ல் ,  ்ப ரு த தி , 
ை க் க நா ச் ம ெ நா ்ள ம் ,  எ ண வ ்ண ய் 
விததுகள, தீெனப் ்பயிரகள, ைரைத 
ம்தநாட்்டப்்பயிரகள.
்கைா்டெ – இற்வ - ்த (ஜனெரி - 
பிப்ைெரி) – ்பைறுெரககள, ்தரபூெணி, 
சிறு்தநானிைப்  ்பயிரகள ,  எணவ்ணய் 
விததுகள.

 1.4	 	விலதயளவு	மற்றும்	விலத	

நேர்த்தி

்பயிர உற்பததியில் ்தைைநான விர்தமை 
முக்கிை இடுவ்பநாரு்ளநாகும். 20 – 25% ்பயிர 
விர்ளச்ெரை ்தைைநான விர்த/விர்தப்வ்பநாரும்ள 
நிர்ணயிக்கி்றது.

1.4.1	 விலத	அளவு	/	விலதத்	திட்டம்	

ஓ ர  அ ை கு  நி ை த தி ல்  ெ நா கு ்ப டி 
வெய்ை  மெணடிை  ்பயிர  எணணிக்ரகரை 
விர்த  அ்ளரெக்  க்ணக்கிடுெ்தன்  மூைம் 
மு டி வு  வ ெ ய் ை ை நா ம் .  ்ப யி ர  இ ர ்ட வ ெ ளி , 
மெநா்தரன எர்ட (Test Weight/1000 Seed 
Weight) ைறறும் முர்ளப்புததி்றன் ம்பநான்்ற 
கநாைணிகளின் அடிப்்பர்டயில் விர்த அ்ளரெக்  
க்ணக்கி்டைநாம்.

விர்த அ்ளவு (கிகி/எக்்டர)

்பயிர எணணிக்ரக/எக்்டர × விர்த 
எணணிக்ரக/குதது × மெநா்தரன 

எர்ட (கி) × 100

1000 × 1000 × 
முர்ளப்புததி்றன் (%)

=

இற்வ ்சோளப பயிரு்ககைான வி்த 
அளவு கைண்ககிடுதல்

்பயிர இர்டவெளி: 45 × 15 வெமீ

ஆயிைம் விர்த எர்ட: 30 கி

முர்ளப்புததி்றன்: 75%

விர்த அ்ளவு 

=

்பயிர எணணிக்ரக/எக்்டர × 
விர்த எணணிக்ரக/குதது × 
ஆயிைம் விர்த எர்ட × 100

1000 × 1000 × 
முர்ளப்புததி்றன் (%)

்பயிர எணணிக்ரக/எக்்டர 

=
×

=

10000
45

100
15

100
10000

0 45 0 15
10000
0 0675

=
×. .

.

= 148148 ்பயிரகள

விர்த அ்ளவு =
× × ×
× ×

148148 2 30 100
1000 1000 75

= 888888000
75000000

 கிகி

வி்டெ :  11.85 கிகி/எக்்டர  (ம்தநாைநாைைநாக 
12.0 கிகி/எக்்டர)
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1.4.2	 விலத	நேர்த்தி

ெ ை லி ல்  ஆ ம ை நா க் கி ை ை நா ன  ்ப யி ர 
ெ்ளரச்சிரையும், அதிக ைகசூரையும் வ்ப்ற 
்தைைநான விர்தகள ம்தரெ. விர்தப் ்பணபுகர்ளப் 
்பநாதுகநாக்கவும், மைம்்படுத்தவும் விர்தகர்ள 
சிை வ்பநாருட்களு்டன் கைப்்ப்தறகு வி்த ்ேரத்தி 
என்று வ்பைர. பூச்சிக்வகநால்லி, பூெ்ணக்வகநால்லி, 
உ யி ர  உ ை ங க ள  ை ற று ம்  ம ்த ர ெ க் ம க ற ்ற 
மெதிப்வ்பநாருளகள  விர்த  ம்ரததி  வெய்ை 
்பைன்்படுத்தப்்படுகின்்றன.

பயன்கள்

• விர்த  ைறறும்  ைண  மூைம்  ்பைவும் 
பூச்சி ,  ம்நாய்க்  கநாைணிகளி்டமிருநது 
்பநாதுகநாக்கவும், 

• வி ர ்த  மு ர ்ள ப் பு த தி ்ற ர ன யு ம் , 
வீரிைதர்தயும் அதிகரிக்கவும்,

• மெமிப்புக் கநாைதர்தக் கூட்்டவும்,
• ்பைறுெரககளில்  மெர  முடிச்சுகளில் 

்த ர ை ச் ெ த ர ்த  நி ர ை நி று த தி 
உைச்வெைரெக் குர்றக்கவும்,

• ெ்றட்சிரைத ்தநாஙகி ெ்ளைவும்
  விர்த ம்ரததி வெய்ைப்்படுகி்றது.

 1.5	 	நிைம்	தயார்	வெயதல்

விர்தகள முர்ளப்்ப்தறகும், ்நாறறுகள 
ெ ்ள ர ெ ்த ற கு ம்  ஏ ற ்ற  சூ ை ர ை  ஏ ற ்ப டு த ்த 
நிைதர்தப் ்பண்படுததுெது அெசிைம். இ்தறகு 
ேடெவு வயல் தயார ்சேயதல் என்று வ்பைர. 
விர்தகர்ள விர்தப்்ப்தறகு முன்ம்பநா, ்நாறறுகர்ள 
்டுெ்தறகு முன்ம்பநா ெைலில் ்நாம் வெய்யும் 
மெரைகளுக்கு ஆரம்ப சோகுபடி என்று வ்பைர. 
இது மூன்று நிரைகர்ளக் வகநாண்டது. அரெ: 
மு்தல் நிரை உைவு, இைண்டநாம் நிரை உைவு 
ைறறும் விர்தப் ்படுக்ரக அல்ைது ்்டவு ெைல் 
்தைநார வெய்்தைநாகும்.

க நா ல் ் ர ்ட க ள  அ ல் ை து  வி ர ெ 
இழுரெைநால் இைஙகும் உைவுக் கருவிகர்ளப் 
்பைன்்படுததி  நிைம்  ்பண்படுத்தப்்படுகி்றது . 
ெநாகு்படி வெய்யும் ்பயிருக்கு ஏற்ப ்்டவு ெைலில் 

நொதலை	எல்ட

்பயிர் 1000	விலத	எல்ட	(கி)

புறகயிறல 0.8 – 0.91

இராகி 1.7 – 3.2

எள் 4.0 – 5.0

கத்தரி 4.3 – 5.2

வேல் 13 – 25

சூரியகாந்தி 45 – 60

வவணற்ட 50 – 67

துவறர 70 – 120

பருத்தி 100 – 120 (பஞ்சு்டன்)

ஆமணக்கு 100 – 730

மக்காச்நசாளம் 260 – 300

நிலக்க்டறல 350 – 600

்பநாததி ,  ்பநார  –  ெநால்  ைறறும்  குழி  ம்பநான்்ற 
அரைப்புகள உருெநாக்கப்்படுகின்்றன.

(உ.ம்) மெறறு ெைல் – வ்ல்

 ்ப நா த தி  –  நி ை க் க ்ட ர ை ,  ை நா கி , 
தீெனப்்பயிரகள

 ்பநார-ெநால் – ்பருததி, கரும்பு, மெநா்ளம், 
ைக்கநாச்மெநா்ளம், ்தக்கநாளி, வெணர்ட, 
மி்ளகநாய்

 குழி – ்பல்ைநாணடுப் ்பயிரகள, பூெணி 
குடும்்பப் ்பயிரகள

 1.6	 	விலத	மற்றும்	விலதபபு	

்ப ண ்ப டு த ்த ப் ்ப ட் ்ட  நி ை த தி ல் , 
்பரிநதுரை  வெய்ைப்்பட்்ட  இர்டவெளியில் , 
ம்ரததி வெய்ைப்்பட்்ட விர்த அல்ைது விர்தப் 
வ ்ப நா ரு ட் க ர ்ள ,  ம ெ ர ை ை நா ள  அ ல் ை து 
இைநதிைஙகர்ளக் வகநாணடு, ெரிரெ அல்ைது 
ெரிரெைற்ற  முர்றயில்  இடும்  வெைலுக்கு 
வி்தபபு அல்ைது ேடெவு என்று வ்பைர.

்த நா ெ ை த தி ன்  அ ர ை ப் பு ,  ்ப யி ர 
ெ்ளரச்சி, உயிரததிைள (Bio-mass) உற்பததி, 
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சூரிை  ஆற்றரைப்  ்பைன்்படுததும்  தி்றன் , 
்பயிருக்கிர்டயிைநான ம்பநாட்டி, ்பயிர ைறறும் இைகம், 
விர்தக்கும் ்பருெம், ைரைை்ளவு, நீரப்்பநாெனம், 
நிைததின் ெரிவு, ைண ெரக, உைமிடும் அ்ளவு, 
விர்தக்கும் முர்ற ம்பநான்்ற கநாைணிகர்ளப் 
வ்பநாருதது ்பயிர இர்டவெளி திட்்டமி்டப்்படுகி்றது.

அதிக  விர்ளச்ெரைப்  வ்ப்ற  உகந்த 
(Optimum) ்பயிர எணணிக்ரக ்பைநாைரிக்கப்்ப்ட 
மெணடும். உகந்த ்பயிர எணணிக்ரகக்கும் 
கூடு்தைநாக  ்பயிர  எணணிக்ரக  இருக்கும் 
வ்பநாழுது ைகசூல் அதிகரிப்பு இல்ைநாைமைநா, 
குர்றநம்தநா இருக்கும்.  ்பயிர எணணிக்ரக, 
உ க ந ்த  ்ப யி ர  எ ண ணி க் ர க ர ை  வி ்ட க் 
கு ர ்ற ெ நா க  இ ரு க் கு ம்  ்ப ட் ெ த தி ல் ,  ்ப யி ர ப் 
ம ்ப நா ட் டி  இ ல் ை நா ்த ்த நா ல் ,  ்த னி ப் ்ப யி ரி ன் 
உற்பததி அதிகரிக்கும்; ஒட்டுவைநாத்த உற்பததி 
குர்றயும். ைநானநாெநாரி நிைஙகளில் குர்றந்த 
்பயிர எணணிக்ரக ்பைநாைரிக்கப்்படும்ம்பநாது 
ைண ஈைம் ்பயிரக்ளநால் ்பைன்்படுத்தப்்ப்டநாைல் 
வீ்ணநாகிவிடும் ;  அதிக  ்பயிர  எணணிக்ரக 
ெைலில் இருக்கும்ம்பநாது ைண ஈைம் ்பயிரின் 
முதிரச்சிக்கு முன்்பநாகமெ ்பைன்்படுத்தப்்பட்டு 
்பயிர உற்பததி ்பநாதிக்கப்்படும்.

1.6.1	 அ்டர்	ே்டவு	முலை

இது  ்பைப்்பயிரகளின்  உற்பததிரை 
அதிகரிக்க, ஓர அைகு நிைப்்பைப்பில் அதிகைநான 
எணணிக்ரகயில்  வெடிகர்ள  ்டுெ்தநாகும் . 
இ்தனநால், 

• நிைமும்  ெ்ளஙகளும்  ்ன்  முர்றயில் 
்பைன்்படுத்தப்்படும்.

• ஓர  அைகு  நிைப்்பைப்பில்  விர்ளச்ெல் 
அதிகைநாகும்.

• ஊடு ெநாகு்படி, ்பயிர ்பநாதுகநாப்பு, அறுெர்ட 
ம்பநான்்ற மெரைகர்ள எளிதில் வெய்ைைநாம்.

• ஏறறுைதிக்மகற்ற  ்தைததில்  அறுெர்ட 
வெய்ைைநாம்.

்பை ைைததின் ெநாழ்நாள குர்றெதும், ைை 
அரைப்ர்பப் ்பைநாைரிப்்பது சிைைைநாக இருப்்பதும், 
உைர வ்தநாழில்நுட்்பஙகள ம்தரெப்்படுெதும் 
இ்தன் குர்றக்ளநாகும்.

1.6.2	 விலதபபு	முலைகள்	

உ க ந ்த  ்ப யி ர  எ ண ணி க் ர க ர ை ப் 
்பைநாைரிதது, அதிக விர்ளச்ெரைப் வ்ப்ற, ஏற்ற 
்்டவு  முர்றரைக்  கர்டபிடிக்க  மெணடும் . 
விர்தப்பு முர்றைநானது ்பயிரின் ்தன்ரை, இைகம்/
வீரிை ஒட்டு இைகம், விர்தயின் அ்ளவு, விரை, 
ெநாகு்படி முர்ற, நீர ஆ்தநாைம், ைணணின் ்தன்ரை 
ைறறும் நிைவும் ்தட்்பவெப்்பநிரைரைப் வ்பநாருதது  
ைநாறு்படும்.

மிகச் சிறிை விர்தகர்ள 1 : 10 அல்ைது 
1 : 15 என்்ற விகி்தததில் ை்ணலு்டன் கைநது 
ெைலில் ம்ைடிைநாகத தூெைநாம்.  இ்தனநால் 
வி ர ்த க ள  எ ளி ்த நா க க்  ர க ை நா ்ள ப் ்ப ட் டு , 
ெைலில் சீைநாக விர்தக்கப்்படுகின்்றன. விரை 
கூடு்தைநான  விர்தகர்ளயும்  (வீரிை  ஒட்டு 
இைகஙகள) ,  மிகச்  சிறிை  விர்தகர்ளயும் 
( பு ர க யி ர ை ,  கீ ர ை ) ,  க நா ய் க றி  ை ற று ம் 
ைைர விர்தகர்ளயும் (்தக்கநாளி,  மி்ளகநாய், 
கத்தரி,  வெணடுைல்லி,  கனகநாம்்பைம்), ்பை 
விர்தகர்ளயும் (்பப்்பநாளி), ம்தரெக்மகற்பவும், 
இ்டததிறமகற்பவும் மைட்டுப்்பநாததி அல்ைது 
கு ழி த ்த ட் டு  ் நா ற ்ற ங க நா லி ல்  வி ர ்த த து ப் 
்பைநாைரிக்கைநாம்.  ்டுத்தை அ்ளவு விர்தகள 
(மெநா்ளம், கம்பு, வ்ல்) ம்ைடிைநாக ெைலில் 
விர்தக்கப்்படுகின்்றன .  வ்பரிை  அ்ளவுள்ள 
விர்தகள  (ைக்கநாச்மெநா்ளம், நிைக்க்டரை, 
ஆை்ணக்கு, ்பருததி) மெரைைநாள மூைைநாகமெநா, 
இைநதிைஙகள மூைைநாகமெநா ஊன்்றப்்படுகின்்றன. 
சிை ்பயிர விர்தகள (நிைக்க்டரை, சூரிைகநாநதி, 
்பைறு ெரககள) ஏருக்குப் பின்னநால் உைவுெநாலில் 
இ்டப்்படுகின்்றன.

்நாற்றஙகநாலில் உற்பததி வெய்ைப்்பட்்ட 
்நாறறுகள, ்்டவு ெைலில் ்பரிநதுரைக்கப்்பட்்ட 
இர்டவெளியில் ்்டவு வெய்ைப்்படுகின்்றன. ம்ைடி 
விர்தப்ர்பக் கநாட்டிலும் ்நாற்றஙகநால் விர்தப்பு 
முர்ற சிை சி்றப்்பம்ெஙகர்ளக் வகநாணடுள்ளது. 
அரெ:

• ்பயிரின் ெநாழ்நாளில் ்நான்கில் ஒரு ்பகுதி 
்நாற்றஙகநாலில் இருப்்ப்தநால், ்பைநாைரிப்்பது 
எளிது.
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• பூச்சி, ம்நாய் ்தநாக்கு்தலுக்குட்்பட்்ட ைறறும் 
வீரிைைற்ற ்நாறறுகள ்நாற்றஙகநாலிமைமை 
நிைநாகரிக்கப்்படுகின்்றன.

• ்்டவு ெைலில் உகந்த ்பயிர எணணிக்ரக 
்பைநாைரிக்கப்்படுெது்டன் ,  ்பைநாைரிப்புக் 
கநாைமும் குர்றகி்றது.

 1.7	 	நீர்	நிர்ொகம்

ஒவவெநாரு  ்பயிருக்கும்  அ்தனுர்டை 
ெ ்ள ர ச் சி க் கு  ஒ ரு  கு றி ப் பி ட் ்ட  அ ்ள வு  நீ ர 
ம்தரெப்்படுகி்றது. இ்தறகு பயிரின நீரத்்த்வ 
என்று வ்பைர.

1.7.1	 	்பயிரின்	நீர்த்நதலெலய	

நிர்்ணயிக்கும்	காரணிகள்

1. ்பயிரி்டப்்படும் ்பயிரின் ்தன்ரை
2. ைணணின் ்தன்ரை
3. ்தட்்பவெப்்பநிரைக் கநாைணிகள
4. நீரப்்பநாென முர்றகள

1.7.1.1 பயிரி்டபபடும் பயிரின் தன்றம

்பயிர ெரக, இைகஙகள, ்பயிரின் ெைது 
ைறறும் ெ்ளரச்சிப் ்பருெஙகள, மெரின் அரைப்பு, 
்பயிரின் ெ்றட்சிரைத ்தநாஙகும் தி்றன் ம்பநான்்ற 
கநாைணிகள நீரதம்தரெரை நிர்ணயிக்கின்்றன.

எடுததுக்கநாட்்டநாக, வ்ல் ்பயிருக்கு 100 
மு்தல்  120 வெமீ  நீரும் ,  கரும்பிறகு  225 – 
250 வெமீ  நீரும்  ம்தரெப்்படுகி்றது .  ெைது 

்பயிரின் நீரத  
ம்தரெ

[Water 
Requirement 

of Crop]

=
்பயிைநால் 

்பைன்்படுத்தப்்படும் 
நீர

+
்பநாென 

முர்றயில் 
வீ்ணநாகும் நீர

+
இ்தை சி்றப்புப் 
்பணிகளுக்குத 

ம்தரெப்்படும் நீர

்பயிரகளின் ்பநாென 
நீரதம்தரெ 
(Irrigation 

Requirement of 
Crops)

= ்பயிரகளின் 
நீரதம்தரெ – (ைரை நீர + நிைத்தடி நீர

 )ெைதது

்பயிரகள 
்பைன்்படுததும் நீர 

(Consumptive Use 
of Water)

= ஆவிைநா்தல் + நீைநாவிப்ம்பநாக்கு +
்பயிரகளின் திசு 
ெ்ளரச்சிக்குத 

ம்தரெப்்படும் நீர

குர்றெநான  ்பயிர  இைகததிறகு  குர்றெநான 
நீரும், ெைது அதிகைநான ்பயிருக்கு அதிகைநான 
நீரும் ம்தரெப்்படுகி்றது. ்பயிரின் ெ்ளரச்சிப் 
்பருெததில் அதிகைநான நீரும், முதிரச்சி அர்டயும் 
ம்பநாது குர்றெநான நீரும் ம்தரெப்்படுகி்றது. 
ஆைைநான  மெர  அரைப்பு  உள்ள  ்பயிரகள 
அ தி க ை நா ன  அ ்ள வி ல்  நீ ர ை  எ டு ப் ்ப ்த நா ல் , 
நீ ர த ம ்த ர ெ  அ தி க ை நா கி ்ற து .  கு ர ்ற ெ நா ன 
மெரப்்பைப்பு உள்ள ்பயிரகளுக்கு, குர்றெநாகமெ 
நீர  ம்தரெப்்படுகி்றது .  ெ்றட்சிரைத  ்தநாஙகி 
ெ்ளரும் மெநா்ளம், கம்பு ம்பநான்்ற ்பயிரகளுக்கு 
நீரதம்தரெ குர்றெநாகும்.

1.7.1.2 மணணின் தன்றம

ைணணின் நீர ம்தக்கி ரெக்கும் தி்றன், 
ைண ்ைம், ைணணின் அரைப்பு ஆகிைரெ 
்ப யி ரி ன்  நீ ர த ம ்த ர ெ ர ை  நி ர ்ண யி க் கு ம் 
கநாைணிக்ளநாக வி்ளஙகுகின்்றன.

மிருதுெநான நிைஙகளில், குர்றெநான 
கநாை இர்டவெளியில் குர்றந்த அ்ளவு நீரிரனப் 
்பநாய்ச்சு்தல் மெணடும். கடினைநான நிைஙகளில், 
அதிக  கநாை  இர்டவெளியில்  அதிக  அ்ளவு 
நீரப்்பநாெனம்  வெய்ை  மெணடும் .  நிைததில் 
உள்ள  ெடிகநால்  ெெதியும்  நீரதம்தரெரை 
நிர்ணைம் வெய்கி்றது. 
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1.7.1.3 தடபவவபபநிறலக் காரணிகள் 

• அ தி க  வ ெ ப் ்ப ம்  நி ை வு ம் ம ்ப நா து 
ஆவிைநா்தலும், நீைநாவிப்ம்பநாக்கு நிகழச்சியும் 
அ தி க  அ ்ள வி ல்  ் ர ்ட வ ்ப று கி ன் ்ற ன . 
இ ்த ன நா ல்  ம க நா ர ்ட க் க நா ை த தி ல் 
்பயிரி்டப்்படும்  ்பயிரகளின்  நீரதம்தரெ 
அதிகைநாக உள்ளது.

• க நா ற றி லு ள ்ள  ஈ ை ப் ்ப ்த த தி ன்  அ ்ள வு 
குர்றயும்வ்பநாழுது, ்பயிரகளில் ் ர்டவ்பறும் 
நீைநாவிப்ம்பநாக்கு  நிகழச்சியும்  அதிக 
மெகததில் ்ர்டவ்பறும். இ்தனநால் ்பயிரின் 
நீரதம்தரெ அதிகரிக்கும்.

• கிர்டக்கின்்ற சூரிை ஒளியின் அ்ளவிரனப் 
வ ்ப நா ரு த து ,  ்ப யி ரி ன்  நீ ர த ம ்த ர ெ 
ைநாறு்படுகி்றது. 

• ஒமை சீைநான மெகததில் கநாறறு வீசும்ம்பநாது 
்பயிரின் நீரதம்தரெ அதிகரிக்கி்றது.

• ்நாம் ்பயிரிடும் கநாைததில், அதிக அ்ளவு ைரை 
வ்பய்்தநால் ்பயிரின் நீரதம்தரெ குர்றகி்றது.

1.7.1.4	 நீர்ப்பாெை	முலை

நீ ர ப் ்ப நா ெ ன  மு ர ்ற ை நா ன து 
நீரஆ்தநாைஙகளிலிருநது  நிைததிறகு  நீரைக் 
வகநாணடு ெை அரைநதிருக்கும் ெநாய்க்கநாலின் 
்தன்ரை, நிைததிறகு நீரைப் ்பநாய்ச்சும் வி்தம், 
நீரப்்பநாென நீரின் ்தைம், ெநாகு்படி முர்றகள, 
நிைத ்தைநாரிப்பிறகநாகப் பின்்பற்றப்்படும் உைவு 
முர்றகள ம்பநான்்ற கநாைணிகர்ளப் வ்பநாருதது 
அரைகி்றது. 

ஒவவெநாரு ்பயிருக்கும் சிை முக்கிைைநான 
்பருெஙகளில் நீரதம்தரெ அெசிைைநாகி்றது. 
இப்்பருெஙகளில் நீர ்பற்றநாக்குர்ற ஏற்படும் 
வ்பநாழுது, ்பயிர ைகசூல் ்பநாதிக்கப்்படுகி்றது. 
இப்்பருெஙகளுக்கு  மு்ககிய  நீரத்்த்வப 
பருவஙகைள்  (Crit ica l  Stages  of  Water 
Requirement) என்று  வ்பைர .  இதம்தரெ 
ஒவவெநாரு ்பயிருக்கும் மெறு்படுகி்றது.

(உ.ம்) வ்ல் – தூர பிடிக்கும் ்பருெம், கதிர 
ம்தநான்றும் ்பருெம்,  ்பநால் பிடிக்கும் 
்பருெம்

 ்பருததி  –  பூ  ம்தநான்றுெ்தறகு  முன் , 
பூ   ம ்த நா ன் றி ை  பி ன்  மூ ன் று 
ெ நா ை க நா ை ம் ,   க நா ய்  ம ்த நா ன் று ம்  
ெைைம்.

மைலும் நிைததின் ெரிவு, உயிரததிைள 
உ ற ்ப த தி  ை ற று ம்  ் வீ ன  ெ நா கு ்ப டி த 
வ்தநாழில்நுட்்பஙகள  ம்பநான்்றரெ  ்பயிரின் 
நீரதம்தரெரை நிர்ணயிக்கின்்றன.

1.7.2	 ெைடசி	காடடி	தாெரஙகள்	

ை ண ணி ல்  நீ ர  ்ப ற ்ற நா க் கு ர ்ற 
ஏற்படும்வ்பநாழுது, சிை ்தநாெைஙகள ெநாகு்படி 
வெய்திருக்கும் ்பயிருக்கு முன்்பநாகமெ ெநா்டல் 
அறிகுறிரை வெளிப்்படுததும். இ்தறகு வறட்சி 
கைாட்டி தாவரஙகைள் (Indicator Plants) என்று 
வ்பைர.

(உ.ம்) ைக்கநாச்மெநா்ளம், சூரிைகநாநதி

மணணின் 

ஈரபபதத்நதாடு காற்றின் 

ஈரபபதம் வவகுவாகக் 

குறையும்நபாது பற� 

மரத்தின் குருத்து கருகி, வரக்கூடிய 

பஞ்சத்றத முன்கூடடிநய உணர்த்தும். 

எ�நவ, பற� மரம் பஞ்சங்காடடி எ� 

அறழக்கபபடுகிைது.

பற� மரம் – பஞ்சங்காடடி

இ்தை ்தநாெைஙக்ளநான அஜுகா, ்பநால்ெம் 
ைறறும்  ககாலியஸ்  ம்பநான்்ற  அைஙகநாைத 
்த நா ெ ை ங க ளு ம்  நீ ர  ்ப ற ்ற நா க் கு ர ்ற ர ை 
சு ட் டி க் க நா ட் டு கி ன் ்ற ன .  ம ்த நா ட் ்ட த தி ல் 
நீ ர  ்ப ற ்ற நா க் கு ர ்ற  ஏ ற ்ப டு ம் ம ்ப நா து ,  ை ற ்ற 
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்த நா ெ ை ங க ளு க் கு  மு ன் ்ப நா க ம ெ  இ ர ெ 
ெநாடி ,  இரைகளின்  நுனி  ்பழுப்பு  நி்றைநாகி 
உ ்ண ர த து கி ன் ்ற ன .  இ ்த ன்  மூ ை ம் 
்தநாெைததின்  நீரதம்தரெரை  உ்ணரநது  நீர  
்பநாய்ச்ெைநாம்.

சீறம காடடு முள்ளங்கி (pH காடடி)

பால்சம் (வைடசி காடடி)

 1.8	 	கலள	நிர்ொகம்

்பயிர ,  கர்ளகளுக்கு  இர்டயிைநான 
ம்பநாட்டிரைத ்தவிரதது, ்பயிர உற்பததிரைப் 
வ்பருக்குெம்த கர்ள நிரெநாகததின் ம்நாக்கைநாகும். 
்பயிர-கர்ளகளுக்கிர்டயிைநான  வ்ருக்கடி 
கநாைகட்்டதர்தப் வ்பநாருதது கர்ளக் கட்டுப்்பநாட்டு 
முர்ற ம்தரநவ்தடுக்கப்்படுகி்றது.  கருவிகள 
ைறறும் ைனி்த மெரைைநாட்கள மூைைநாக கர்ளக் 
கட்டுப்்பநாடு மைறவகநாள்ளப்்படும்ம்பநாது, ைண 
ெ்ளம் குர்றைநாைல் வ்ருக்கடி கநாைகட்்டஙகளில் 
ம்பநாட்டி ்தவிரக்கப்்படுகி்றது.  மைலும்,  ஊடு 
ெநாகு்படி மெரைக்ளநான ைண அர்ணத்தல், 
்பயிர கர்ள்தல் ம்பநான்்ற ்பணிகளும் கூடு்தைநாக 
ம ை ற வ க நா ள ்ள ப் ்ப டு கி ன் ்ற ன .  கி ை நா ை ப் பு ்ற 
ம ெ ்ள நா ண  ்ப ணி ை நா ்ள ர க ளு க் கு  ம ெ ர ை 

அளிப்்பது்டன் ,  இைறரகைநான  முர்றயில் 
சுறறுச்சூைல்  ்பநாதிக்கப்்ப்டநாைல்  உற்பததி  
அதிகரிக்கப்்படுகி்றது.

ம்தரெக்மகற்றநாறம்பநாை, சூழநிரைக்மகற்ப 
இ ை ெ நா ை ன  மு ர ்ற  க ர ்ள க்  க ட் டு ப் ்ப நா டு 
ம்தரநவ்தடுக்கப்்படுகி்றது .  மெரைைநாட்கள 
்பற்றநாக்குர்ற, கருவிகள ்தட்டுப்்பநாடு, அ்டரததிைநான 
கர்ள ெ்ளரச்சி உள்ள இ்டஙகள, ்ச்சுக்கர்ளகள, 
உ்டனடி கர்ளக்கட்டுப்்பநாடு வெய்ைமெணடிை 
சூைல் ம்பநான்்ற சூழநிரைகளில் இைெநாைன 
முர்றயில் கர்ளகர்ளக் கட்டுப்்படுத்தைநாம். 
நி ர ை ை நா ன ,  நீ டி த ்த  ம ெ ்ள நா ண ர ை க் கு 
ஒருஙகிர்ணந்த கர்ளக் கட்டுப்்பநாட்டு முர்றமை  
உகந்தது. 

 1.9	 	உர	நிர்ொகம்

்தநாெைஙகள ்தஙகளுக்குத ம்தரெைநான 
ஊ ட் ்ட ச் ெ த து க ர ்ள  க நா ற றி லி ரு ந து ம் , 
நீரிலிருநதும் ,  ைணணிலிருநதும்  எடுததுக் 
வகநாளகின்்றன .  ஊட்்டச்ெதது  ்பற்றநாக்குர்ற 
ஏ ற ்ப டு ம் ம ்ப நா து ,  வ ெ ை ற ர க ை நா க  ஊ ட் ்ட ச் 
ெததுக்கர்ள அளிப்்ப்தறகு உரமிடுதல் என்று 
வ்பைர.

1.9.1	 அடியுரம்	

ை ண ணி ன்  ்த ன் ர ை  ை ற று ம் 
ஊ ட் ்ட த தி ்ற ர ன  ்ப நா து க நா க் க ,  க ர ்ட சி 
உைவிறகு  முன்்பநாக  ைட்கிை  வ்தநாழு  எரு , 
்பசுந்தநாள / ்பசுந்தரை உைம், ைணபுழு உைம், 
ைட்கிை வ்தன்ரன ்நாரக் கழிவு உைம், உயிர 
உைம், நுணணூட்்டச்ெததுகள ம்பநான்்றெறர்றத 
்தனிைநாகமெநா, இர்ணதம்தநா ைணணில் இட்டு 
உை மெணடும். ்பரிநதுரைக்கப்்பட்்ட இைெநாைன 
உை அ்ளவில் ்பநாதி ்தரைச்ெதர்தயும்,  முழு 
ைணிச்ெதர்தயும் ,  ்பநாதி  ெநாம்்பல்ெதர்தயும் 
அடியுைைநாக  இ்ட  மெணடும் .  ைநானநாெநாரிப் 
்ப கு தி க ளி ல்  ஊ ட் ்ட ம ை ற றி ை  வ ்த நா ழு 
உ ை த ர ்த  இ டு ெ ்த நா ல் .  ை ணி ச் ெ த து 
கிர்டக்கக்கூடிை நிரையில், ்தநாெைஙகளுக்கு  
அளிக்கப்்படுகி்றது.
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1.9.2	 நமலுரம்	

்பயிரகளின் ெ்ளரச்சிப் ்பருெஙகளில் 
அளிக்கப்்படுகின்்ற உைததிறகு ் ெலுரம் என்று வ்பைர. 
சி்பநாரிசு வெய்ைப்்பட்்ட இைெநாைன உை அ்ளவில், 
அடியுைைநாக இ்டப்்பட்்ட அ்ளவு ம்பநாக எஞசியுள்ள 
்பநாதி ்தரைச்ெதது ைறறும் ெநாம்்பல்ெதர்த இைணடு 
அல்ைது அ்தறகு மைல் பிரிதது மைலுைைநாக இ்ட  
மெணடும்.

1.9.3	 இலை	ெழி	வதளித்தல்

்பயிரகளில் ஊட்்டச்ெதது ்பற்றநாக்குர்ற 
ஏ ற ்ப டு ம் ம ்ப நா து ,  ஊ ட் ்ட ெ த து க ர ்ள  நீ ரி ல் 
க ர ை த து ,  இ ர ை  ெ ழி ை நா க  வ ்த ளி த து 
நிெரததி வெய்ைைநாம். ெ்றட்சிரை ெைநாளிக்க 
வ்பநாட்்டநாசிைம் கும்ளநாரைடு கரைெல் இரை 
ெழிைநாக வ்தளிக்கப்்படுகி்றது.

1.9.4	 உரப்பாெைம்

்ப யி ர க ளு க் கு த  ம ்த ர ெ ை நா ன 
ஊ ட் ்ட ச் ெ த து க் க ர ்ள ப்  ்ப நா ெ ன  நீ ரி ல் 
க ை ந து  அ ளி ப் ்ப து  உரபபாசேனம்  ஆ கு ம் . 
ைணணில்ைநா விெெநாைததில் ஊட்்டச்ெததுகள 
ஊ்டகததில் (்தணணீர) ம்ைடிைநாகக் கைநது 
அ ளி க் க ப் ்ப டு கி ்ற து .  ை ண  ெ ்ள ம்  க நா க் க , 
சுறறுச்சூைல் ம்ப்ண ஒருஙகிர்ணந்த ஊட்்டச்ெதது 
நிரெநாகம் வெய்ெம்த சி்றந்தது.

1.9.5	 ஊட்டசெத்து	்பற்ைாக்குலையின்	

அறிகுறிலய	அறிய	உதவும்	தாெரஙகள்

ஊட்டசெத்து	

குலை்பாடு
தாெரஙகள்

றேடரஜன் (N) நசாளம், மக்காச்நசாளம், 

பயறுவறககள்

பாஸபரஸ (P) தக்காளி, மக்காச்நசாளம், 

தானிய வறககள்

வபாட்டாசியம் 

(K)

மக்காச்நசாளம், பருத்தி, 

உருறளக்கிழங்கு, 

பூசணி குடும்பம், 

வாறழ, குதிறரமசால்

கந்தகம் (S) தானிய வறககள், 

நதயிறல, குதிறரமசால்

தாமிரம் (Cu) எலுமிச்றச, ஆரஞ்சு 

வறககள்

துத்தோகம் (Zn) மக்காச்நசாளம், தக்காளி, 

உருறளக்கிழங்கு, 

பீன்ஸ, எலுமிச்றச, 

ஆரஞ்சு வறககள்

இரும்பு (Fe) அலங்காரத் தாவரங்கள், 

யூகலிப்டஸ, வேல்லி, 

கரும்பு, கருநவல்

நபாரான் (B) குதிறரமசால், 

வதன்ற�, வகாய்யா

மாங்கனீசு (Mn) எலுமிச்றச, ஆரஞ்சு 

வறககள்

மாலிபடி�ம் 

(Mo)

காலிிஃபிளவர், 

முடற்டநகாஸ

 1.10	 ஊடு	ொகு்படி

ெ ை லி ல்  வி ர ்த க ர ்ள  வி ர ்த த ்த 
அல்ைது  ்நாறறுகர்ள  ்்டவு  வெய்்த  பின்பு 
்பயிரகளுக்கு இர்டமை மைறவகநாள்ளப்்படும் 
ெநாகு்படி மெரைகளுக்கு ஊடு சோகுபடி என்று 
வ்பைர .  ்பயிர  கர்ள்தல்  ைறறும்  ்பநாடுெநாசி 
நிைப்பு்தல், கர்ளவைடுத்தல், ைண அர்ணத்தல், 
ைணர்ணக் கி்ளறிவிடு்தல், கைென் நீக்கு்தல், 
நுனிக்கிளளு்தல், முட்டுக்வகநாடுத்தல், ம்தநாரக 
உரித்தல் ,  விட்்டம்  கட்டு்தல் ,  ்பக்கக்கன்று 
அகறறு்தல், சிம்பு ஒடித்தல், கெநாதது வெய்்தல் 
ம்பநான்்றரெ ஊடுெநாகு்படி மெரைக்ளநாகும்.

1.10.1	 	்பயிர்	கலளதல்	மற்றும்	

்பாடுொசி	நிரபபுதல்

ெைலில் உகந்த ்பயிர எணணிக்ரகரை 
்பைநாைரிப்்பம்த இ்தன் ம்நாக்கைநாகும். விர்தத்த 
7 - 15 ்நாட்களில் ஆமைநாக்கிைைநான ்நாறறுகர்ள 
விட்டு விட்டு, உ்பரி ்நாறறுகர்ள கர்ளெ்தறகு 
பயிர கை்ளதல் (Thinning) என்று வ்பைர. 
விர்தகள முர்ளக்கநா்த இ்டஙகளில் விர்தப்்பதும், 
்நாறறுகர்ள ்டுெதும் பாடுவாசி நிரபபுதல் 
(Gap Filling) எனப்்படுகி்றது. இரெ இைணடும் 
ஒமை  ம்ைததில்  மைறவகநாள்ள  மெணடிை 
வெைல்க்ளநாகும். ெ்றண்ட நிைப் ்பணர்ணைததில் 
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்பநாடுெநாசி நிைப்பு்தல் விர்தத்த ஏழு ்நாட்களில் 
வெய்ைப்்படுகி்றது. ெ்றட்சிரைத ்தவிரப்்ப்தறகநாக 
்பயிர கர்ள்தல் பின்னர வெய்ைப்்படுகி்றது. இது 
ைட்டுைல்ைநாைல் ெ்றட்சிரை எதிரவகநாள்ள, ்பயிர 
எணணிக்ரகயில் ஒரு ்பகுதிரை நீக்குெ்தறகு 
இ்டெபபருவ  திருத்துதல்  (Mid - season 
Correction) என்று வ்பைர. 

1.10.2	 கலளவயடுத்தல்	

ம்தரெைற்ற ்தநாெைஙகர்ள நீக்கு்தல் 
கை்ள்யடுத்தல்  (Weeding & Hoeing) 
எனப்்படுகி்றது. இச் ெைைததில் மைல் ைண 
கி்ளறிவி்டப்்படுகி்றது.

1.10.3	 மண	அல்ணத்தல்	

அகன்்ற இர்டவெளி ைறறும் ஆைைநான 
மெரதவ்தநாகுதி வகநாண்ட ்பயிரகர்ள ்பநாரின் ஒரு 
்பகுதியில் இருநது ைணர்ண எடுதது அர்ணக்க 
(Earthing - up) மெணடும்.

(உ.ம்) கரும்பு, ைைெளளி, ெநாரை

1.10.4	 மணல்ணக்	கிளறி	விடுதல்

்பயிரகள ைறறும் ்பநாரகளுக்கு இர்டமை 
உ ள ்ள  ம ை ல்  ை ண ர ்ண  சி று  க ரு வி க ள 
அல்ைது இைநதிைஙகர்ளக் வகநாணடு கி்ளறி 
விடுெ்தன் மூைம் ைணணில் கநாறம்றநாட்்டம் 
ஏற்படும்.  மைலும்,  இறுக்கைநான ைணர்ண 
இைகுெநாக்கைநாம். 

1.10.5	 கைென்	நீக்குதல்	

விர்த  உற்பததி  வெய்யும்வ்பநாழுது , 
அகததூய்ரைரைப் ்பைநாைரிக்க ஒரு ்பயிரின் 
இ ை க த தி ல்  க ை ந தி ரு க் கு ம்  ம ெ று  இ ை க ச் 

வெடிகர்ள  நீக்கு்தலுக்கு  கைைவன  நீ்ககுதல் 
(Roguing) என்று வ்பைர.

1.10.6	 நுனி	கிள்ளுதல்	

்பருததி ைறறும் புரகயிரையில் ்பக்கக் 
கிர்ளகர்ள ஊக்குவிக்க நுனிப்்பகுதி வகநாழுநது 
ஒடிக்கப்்படுகி்றது  (Topping). ஒடிக்கப்்ப்ட 
மெணடிை வகநாழுநதின் நீ்ளம் ்பயிருக்கு ்பயிர 
ைநாறு்படும்.

1.10.7	 நதாலக	உரித்தல்

க ரு ம் பி ன்  க நா ய் ந ்த  ம ்த நா ர க க ர ்ள 
நீக்குெ்தறகு ்தா்கை உரித்தல் (Detrashing) 
என்று வ்பைர. இ்தனநால் ்பயிரில் ்தஙகியிருக்கும் 
பூச்சி, ம்நாய்க் கநாைணிகள அகற்றப்்படுகின்்றன.

1.10.8	 விட்டம்	கடடுதல்	

கரும்பு ெநாைநாைல் இருப்்ப்தறகு, அடுத்த 
ெரிரெயில் உள்ள ்தணடுகர்ள இர்ணதது 
அெறறின்  ம்தநாரகைநாமைமை  கட்டுெ்தறகு 
விட்டெம் கைட்டுதல் (Propping) என்று வ்பைர.

1.10.9	 ்பக்கக்கன்றுகலள	அகற்றுதல்

ம்தரெப்்ப்டநா்த ்பக்கக்கன்றுகர்ளயும், 
சிம்புகர்ளயும் நீக்குெ்தநால் (Desuckering), 
்தநாெை ஊட்்டச்ெததுக்கர்ள ்பயிர தி்றம்்ப்டப் 
்பைன்்படுததுகி்றது.

(உ.ம்) ெநாரை, புரகயிரை, ெநாைநதி

1.10.10	 கொத்து	வெயதல்

ைைர்பயிரகள ைறறும் ்பல்ைநாணடுப் 
்ப ை ப் ்ப யி ர க ளி ல்  க ெ நா த து  ( P r u n i n g ) 
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 1.11	 	ெளர்சசி	சீராக்கிகள்

்த நா ெ ை  ெ ்ள ர ச் சி  சீ ை நா க் கி க ள 
( P h y t o h o r m o n e s )  எ ன் ்ற  வ ெ நா ல் 
மு ்த ன் மு ்த லி ல்  ம க . வி .  தி ம் ை ன்  ( 1 9 3 5 ) 
எ ன் ்ப ெ ை நா ல்  உ ரு ெ நா க் க ப் ்ப ட் ்ட து .  இ ந ்த 
இைக்குநீர  (Hormones)  ்தநாெைஙகளில் , 
ஒ ரு  ்ப கு தி யி ல்  உ ற ்ப த தி  வ ெ ய் ை ப் ்ப ட் டு , 
்ப யி ரி ன்  அ ர ன த து  ்ப நா க ங க ளு க் கு ம் 
க்டத்தப்்படும் ஊட்்டச்ெதது அல்ைநா்த கரிைச் 
மெரைஙக்ளநாகும். இரெ ்தநாெைததின் அரனதது 
உ்டறவெைலிைல் நிகழச்சிகளிலும் ்தநாக்கதர்த  
ஏற்படுததுகின்்றன.

ெ்ளரச்சி சீைநாக்கிகள அரெ வெைல்்படும் 
வி்ததர்தப் வ்பநாருதது ெ்ளரச்சியூக்கிகள ைறறும் 
ெ்ளரச்சி ்தடுப்்பநான்கள என பிரிக்கப்்படுகின்்றன. 
இ ர ெ  இ ை ற ர க ை நா க ம ெ  ்த நா ெ ை ங க ளி ல் 
கநா்ணப்்பட்்டநாலும், வெைறரகைநாக ்தைநாரிக்கப்்பட்்ட 
இைெநாைனஙக்ளநாகவும் (Synthetic Growth 
R e g u l at or s )  ்ப ை ன் ்ப டு த ்த ப் ்ப டு கி ன் ்ற ன .  
அரெைநாென:

1. ஆக்ஸின்
2. ஜி்பைலின்
3. ரெட்ம்டநாரகனின்
4. எததிலின்
5. ்டநாரமின் (அப்சிசிக் அமிைம், ிஃம்பசிக் 

அமிைம்)
6. பூக்க உ்தவும் இைக்குநீர (ிஃப்ம்ளநாரிவஜன், 

வெரனலின், ஆந்தசின்)
7. ிஃபீனநாலிக் மெதிப்வ்பநாருளகள (கூைரின்)
8. இ்தை  இைறரக  மெதிப்வ்பநாருளகள 

(ரெட்்டமின்கள)
9. வ ெ ை ற ர க  ெ ்ள ர ச் சி  ்த டு ப் ்ப நா ன் க ள 

( ர ெ க் ம க நா வ ெ ல் ,  ிஃ ்ப நா ஸ் ிஃ பி ன் - டி , 
ைநாரிஃம்பக்டின், ம்பநான்்றரெ)

வெய்ெ்தநால், சூரிை ஒளியும் கநாறம்றநாட்்டமும் 
்பயிரகளுக்குக் கிர்டக்கி்றது. இ்தனநால் பூக்கள 
எணணிக்ரக அதிகரிதது, ைகசூல் அதிகரிக்கி்றது. 
மைலும், பூச்சி, ம்நாய் ்தநாக்கப்்பட்்ட கிர்ளகள 
அகற்றப்்படுகின்்றன.

(உ.ம்) ைல்லிரக ,  முல்ரை ,  மைநாஜநா ,  ைநா , 
ெப்ம்பநாட்்டநா.

1.10.11	 முடடுக்வகாடுத்தல்

ெ நா ர ை  ை ை ங க ள  ்ப ை த ்த  க நா ற று 
வீ சு ம் ம ்ப நாது ,  ெ நா ை நா ை ல்  ்த டு க் க ,  மூ ங கி ல் 
ைறறும்  ெவுக்குக்  கட்ர்டகர்ளக்  வகநாணடு 
்தநாஙகுெ்தறகு முட்டு்க்கைாடுத்தல் (Propping) 
என்று வ்பைர.

்பயிர ்பநாதுகநாப்பு இைெநாைனஙகர்ளத 
வ்தளித்தல், மைலுைம் இடு்தல், ெ்ளரச்சி ஊக்கி 
வ ்த ளி த ்த ல் ,  சூ ரி ை க நா ந தி ப்  ்ப யி ரி ல்  வி ர ்த 
உற்பததிரை அதிகரிக்க பூ முகஙகர்ள உைசு்தல் 
ம்பநான்்றரெயும் ஊடுெநாகு்படி மெரைகளில் 
அ்டஙகும்.

ெ்ளரச்சி சீைநாக்கிகள 20 மு்தல் 1000 
பிபிஎம் ெரை, ்பயிரின் ம்தரெக்மகற்றநாறம்பநால் 
்பரிநதுரைக்கப்்படுகி்றது. ஒரு பிபிஎம் என்்பது 
ஒரு லிட்்டர நீரில் ஒரு மிகி/மிலி வ்பநாருர்ளக் 
கைப்்பது ஆகும்.
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1.11.1	 ெளர்சசி	சீராக்கிகளின்	்பணிகள்

ெளர்சசி	சீராக்கிகள் ்பணிகள் ்பயன்்படுத்தப்படும்	்பயிர்கள்

ஆக்ஸின்:

IAA

IBA

NAA

2,4-D

சாலிசிலிக் அமிலம்

•   வசல் வளர்ச்சி மற்றும் வசல்  

பிரிதல்

•   உணவு உற்பத்தி மற்றும் க்டத்துதல் 

•   நவர், பூ, கனிகள் உருவாக்கம் 

மற்றும் வளர்ச்சி

•   விறத மற்றும் வமாடடுகளின் உைக்க 

நிறலறய நீக்குதல்

வேல், பயறுவறககள், 

எணவணய் வித்துகள், 

மலர்பபயிர்கள், 

பழபபயிர்கள், காய்கறிப 

பயிர்கள், பருத்தி

ஜிபரலின்:

GA

•   மரபியல் மற்றும் உ்டற்வசயலியல் 

காரணமாகத் நதான்றும் குள்ளத் 

தன்றமறயத் தடுத்தல்

•   விறத மற்றும் வமாடடுகளின் 

வசயலற்ை நிறலறய நீக்குதல்

•   வேற்கதிர்கள் புற்டயிலிருந்து 

வவளிவருதல்

•   பூ நதான்றுதல்

•   விறத முறளத்தல்

•   விறதயில்லா கனிகள் உருவாதல்

•   வேல் மணிகள் புற்டயிலிருந்து 

வவளிவருதல்

பயறுவறககள், காய்கறிகள், 

பழபபயிர்கள், வீரிய ஒடடு 

வேல்

றசடந்டாறகனின்:

ஜியாடின் (zeatin) 

றக�டின் 

(Kinetin)

•   வசல் பிரிதல், வசல் நீடசி, வசல் வளர்ச்சி

•   பூ மற்றும் கனி நதான்றுதல்

•   முதிர்ச்சிறயத் தாமதபபடுத்துதல்

•   நுனிவமாடடு வளர்ச்சிறயத் தடுத்தல், 

பக்க சிம்புகறள ஊக்குவித்தல்

•   விறதயில்லா கனி உருவாதல்

•   விறத உைக்கநிறல நீக்குதல்

•   றேடரஜன் வளர்சிறத மாற்ைத்தில் 

துறண புரிதல்

•   திசு வளர்பபில் புை வடிவ 

உருவாக்கத்தில் பங்குவபறுதல்

ஆபபிள், பளம்ஸ, 

மலர்பபயிர்கள், அலங்காரத் 

தாவரங்கள், திசு வளர்பபில் 

உடபடுத்தபபடும் 

தாவரங்கள்

எத்திலின் •   உைக்கநிறல நீக்குதல்

•   பழங்கறளப பழுக்கறவத்தல்

•   இறல மற்றும் பழ உதிர்தறலத் 

தூணடுதல்

•   சல்லி நவர்த்வதாகுதி உருவாகுதல்

•   இருபால் தாவரங்களில் வபண 

பூக்களின் எணணிக்றகறய 

அதிகரிக்கத் தூணடுதல்

பூசணி குடும்பப 

பயிர்கள், ஆபபிள், வசர்ரி, 

புறகயிறல, கரும்பு, 

வவங்காயம்,மக்காச்நசாளம், 

அன்�ாசி, பருத்தி, ஆரஞ்சு 

வறகபபயிர்கள்
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வளர்ச்சி தடுபபான்கள் / குறைபபான்கள்

்டார்மின்:

ABA

PA (Phaseic Acid)

•   விறத உைக்கத்றதத் தூணடுதல்

•   விறத முறளபபறத தாமதபபடுத்துதல்

•   தாவர வளர்ச்சிறயத் தடுத்தல்

•   சுற்றுச்சூழலால் ஏற்படும் அயற்சிறயத் 

தாங்கும் திைற� அதிகரித்தல்

பயிர்களில் தா�ாகநவ 

சுரக்கிைது.

வசயற்றக வளர்ச்சி 

தடுபபான்கள்:

Cycocel

MC

MH

Alar

Phosphon-D

•   வசல் பிரிதல், வசல் நீடசி நபான்ைவற்றை 

குறைத்தல்

•   தாவர வளர்ச்சிறயக் குறைத்தல்

•   முதிர்ச்சிறயத் துரிதபபடுத்துதல்

•   விறளவபாருள் முறளபறபத் தடுத்தல்

•   விறளவபாருளின் எற்டறய 

அதிகரித்தல்

•   கணுவிற்ட தூரத்றதக் குறைத்து 

பூக்கள் நதான்றுதறலத் 

துரிதபபடுத்துதல்

கரும்பு, புறகயிறல, 

உருறளக்கிழங்கு, 

வவங்காயம், மரவள்ளிக் 

கிழங்கு, பருத்தி 

மறை நீர் (Virtual Water)

மறை நீர் என்பது ஒரு வபாருளுக்குள் மறைந்திருக்கும் கணணுக்கு வதரியாத 

நீர் ஆகும். உற்பத்தி வசய்யபபடும் இ்டத்தில், ஒரு வபாருறள உற்பத்தி வசய்ய 

பயன்படுத்தபபடும் ேன்னீரின் அளவு மலை	நீர் எ�பபடும்.

மறைநீர் என்பது ஒரு வறக வபாருளாதாரம். வமாத்த உள்ோடடு உற்பத்திறய 

பணத்றதக் வகாணடு மதிபபிடுவது நபால ஒரு ோடடின் நீர் வளத்றத மதிபபிடும் நீர் 

வபாருளாதாரத்றத கணடுபிடித்தவர் இங்கிலாந்றத நசர்ந்த புவியியல் வல்லுேர் ஜான்	

ஆண்டனி	ஆைன்.

பல்நவறு வபாருடகளின் உற்பத்திக்கா� மறை நீரின் அளவு

வ்பாருள்கள்	 மலைநீர்	(லி)

அரிசி (1.0 கிகி) 2500-3000

நிலக்க்டறல (1.0 கிகி) 2782

பருத்தி (1.0 கி கி) 22,500

மாம்பழம் (1.0 கிகி) 820

ஆபபிள் (1.0 கிகி) 822

ஆரஞ்சு (1.0 கிகி) 560

காிஃபி (1.0 கிகி) 1056

பால் (1.0 லி) 1020

வ்பாருள்கள்	 மலைநீர்	(லி)

முடற்ட (1.0) 196

நகாழி இறைச்சி (1.0 

கிகி) 

4325

வராடடி (1.0 கிகி) 1608

பீடசா (1.0) 1259

கார் (1.1்டன்) 4,00,000

நதால் பதனிடுதல்  

(1.0 கிகி)

17000
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வொற்வ்பாருடகளஞ்சியம்

்பகுப்பாயவு Analysis

உள்	காரணி Internal factor

வெளிக்காரணி External factor

அலைநீளம் Wavelength

ஒளிக்காைத்துெம் Photoperiodism

நீண்ட	்பகல்	

நேரம்

Long-day

குலைநத	்பகல்	

நேரம்

Short-day

ேடுநிலை	்பகல்	

நேரம்

Day-neutral

குமிழ் Bulb

நீராவிபந்பாக்கு Transpiration

ஆவியாதல் Evaporation

சி்பாரிசு/்பரிநதுலர Recommendation

்பயிர்	கலளதல் Thinning

்பாடுொசி	

நிரபபுதல்

Gap-filling

ெளர்சசி	சீராக்கி Growth Regulator

ெளர்சசி	தடுப்பான் Growth Inhibitor

பிபிஎம் ppm – parts per million 

சூரியஒளி Sunlight

ஒளி	அளவு Quantity of light

ஒளியின்	தரம் Quality of light

விலத	அளவு	/	

விலதத்திட்டம்

Seed rate

 1.12	 அறுெல்ட

அறுெர்ட என்்பது முதிரச்சிைர்டந்த 
விர்ளவ்பநாருர்ள  ஒமை  ம்ைததிமைநா  கநாை 
இர்டவெளியிமைநா மெகரித்தைநாகும். முதிரச்சி 
அறிகுறிகள  ்பயிருக்குப்  ்பயிர  ைநாறு்படும் . 
்பயிரின் ெைது, விர்ளவ்பநாருளின் நி்றம், ்பருைன், 
ெடிெம் ,  ம்தநாற்றம் ,  ்ைம்  ைட்டுைல்ைநாது 
ைநாவுச்ெதது, ெரக்கரைச்ெதது, வகநாழுப்புச்ெதது 
ம்பநான்்றெறறின் அ்ளவு ஆகிைெறர்றக் கருததில் 
வ க நா ண டு  ம ெ ்ள நா ண  வி ர ்ள வ ்ப நா ரு ட் க ள 
அறுெர்ட  வெய்ைப்்படுகின்்றன .  அறுெர்ட 
வெய்ைப்்பட்்ட விர்ளவ்பநாருட்கர்ள உைரததி, 
சுத்தம்  வெய்து ,  ்தைம்  பிரிதது ,  சிப்்பமிட்டு 
முர்றைநாக மெமிக்க மெணடும்.

்த மி ழ ் நா டு  ்த ட் ்ப வ ெ ப் ்ப நி ர ை ர ை ப் 
வ்பநாருதது ஏழு மெ்ளநாண ைண்டைஙக்ளநாகப் 
பிரிக்கப்்பட்டுள்ளது .  இம்ைண்டைஙகளில் 
்பயிர வெய்ைப்்படும் ்பயிரகளின் வ்பநாதுெநான 
ெ நா கு ்ப டி  மு ர ்ற க ள  இ ப் ்ப நா ்ட த தி ல் 
வி ெ ரி க் க ப் ்ப ட் டி ரு ந ்த நா லு ம் ,  ஒ வ வ ெ நா ரு 
்ப யி ரு க் கு ை நா ன  சி ை  ெ நா கு ்ப டி  நு ட் ்ப ங க ள 
இ்டததுக்குத ்தக்கெநாறும், ்பயிருக்குத ்தக்கெநாறும் 
ைநாறு்படும்.

“Everything else may wait but not 
agriculture”

என்்ற ஜ ெ ை ர ை நா ல்  ம ் ரு வி ன் 
கூ ற று ப் ்ப டி ,  ம ெ ்ள நா ண  வ ்த நா ழி ல்  ை ற ்ற 
வ ்த நா ழி ல் க ர ்ள ப்  ம ்ப நா ல்  இ ல் ை நா ை ல் , 
இைறரகமைநாடு இர்ணநது, ்தக்க ்தரு்ணததில், 
கநாைம் ்தநாழத்தநாைல் வ்தநா்டரநது வெய்ைக்கூடிை 
வ்தநாழிைநாகும். முன்பு பு்றச்சூைலுக்கு ஏற்றெநாறு 
்பயிர ைறறும் இைகஙகள ம்தரநவ்தடுக்கப்்பட்டு 
ெநாகு்படி  வெய்ைப்்பட்்டன .  இன்ர்றை  ்வீன 
வ்தநாழில்நுட்்பம் மூைம் ்பயிருக்குத ம்தரெைநான 
சூைரை வெைறரகைநாக ஏற்படுததி, குர்றந்த 
நி ை ப் ்ப ை ப் பி ல்  அ தி க  உ ற ்ப த தி ர ை  ஈ ட் ்ட 
முடிகி்றது. அ்தனநால்்தநான் உ்ணவுப் ்பற்றநாக்குர்ற 
இருந்த  நிரை  ைநாறி ,  இன்று  ்தன்னிர்றவு 
வ ்ப ற று ,  ஏ ற று ை தி  வ ெ ய் யு ம்  நி ர ை ர ை  
எட்டியுளம்ளநாம்.

்பைவமாழி

• ேன்னிலம் வகாளுஞ்சி; ேடுநிலம் 

கரந்றத; கற்டநிலம் எருக்கு

• மறழயடி புஞ்றச; மதகடி ேஞ்றச

• குபறப இல்லாத வவள்ளாறம 

சபறப
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ெைடசி	காடடி Drought Indicator 

Plant

உரப்பாெைம் Fertigation

மண	அல்ணத்தல் Earthing-up

கைென்	நீக்குதல் Roguing

நுனிக்கிள்ளுதல் Topping

விட்டம்	கடடுதல்	/	

முடடுக்வகாடுத்தல்

Propping

நதாலக	உரித்தல் Detrashing

்பக்கக்கன்று	

நீக்குதல்

Desuckering

கொத்து	வெயதல் Pruning 

அயற்சி Stress

மதிபபீடு

I	 	ெரியாை	வில்டலய	

நதர்வு	வெயக	 

(ஒரு	மதிபவ்பண)

1. பயிர் வளர்ச்சிக்குத் நதறவபபடும் 

வவபபநிறல __________ 

(அ) உகந்த வவபபநிறல

(ஆ) குறைந்த வவபபநிறல

(இ) அதிக வவபபநிறல

(ஈ) மிக அதிக வவபபநிறல

2. குளிர்கால தானியப பயிர்களுக்கு 

__________ வவபபநிறல உகந்தது.

(அ) 31
0
-37

0
C (ஆ) > 40

0
C

(இ) 25
0
-30

0
C (ஈ) 15

0
-21

0
C

3. தக்காளியில் பழங்களின்  

நிைம் 10
0
-30

0
C வவபபநிறலயில் 

__________ ஆக இருக்கும்.

(அ) மஞ்சள்

(ஆ) பச்றச

(இ) சிவபபு

(ஈ) இளஞ்சிவபபு

4. சூரிய ஒளியின் அளவு, தரம் 

நபான்ைறவ _________ 

சார்ந்திருக்கும்.

(அ) மணணின் தன்றம

(ஆ) காற்றின் திறசநவகம் 

(இ) புவி அறமவு

(ஈ) வவபபம்

5. ஒளி அ்டர்த்திறய __________ 

அலகால் குறிபபி்டலாம்.

(அ) கவசமீ

(ஆ) லக்ஸ

(இ) பிரிக்ஸ

(ஈ) அடி

6. லக்ஸ மீட்டர் __________ அளக்கப 

பயன்படுகிைது.

(அ) ஒளியின் நிைம்

(ஆ) ஒளியின் தரம்

(இ) ஒளிச்நசர்க்றக

(ஈ) ஒளி அ்டர்த்தி

7. ஒளியின் அ்டர்த்தி __________ 

பகுதிகளில் மிக அதிகமாக இருக்கும்.

(அ) நிலேடுக்நகாடு

ஆ) வ்டதுருவம் 

(இ) வதன்துருவம்

(ஈ) வளி மண்டலம்

8. சூரிய ஒளிறய விரும்பும் 

தாவரங்களுக்கு குறைந்தபடசம் 

__________ லக்ஸ நதறவபபடும்.

(அ) 25,000-50,000

(ஆ) 3000-8000 

(இ) 15,000-20,000

(ஈ) 32,000-1,00,000

9. ஒளியின் நிைம் அல்லது 

அறலநீளத்றத __________ என்ை 

வசால் குறிக்கிைது.

(அ) ஒளி அ்டர்த்தி

(ஆ) ஒளி காலத்துவம் 

(இ) ஒளியின் தரம்

(ஈ) இறவ ஏதுமில்றல
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16. உகந்த பயிர் எணணிக்றகறய வி்ட 

வயலில் உள்ள பயிர் எணணிக்றக 

கூடுதலாக இருந்தால் பயிர் மகசூல் 

__________
(அ) அதிகரிக்கும் 

(ஆ) குறையும்

(இ) மிக அதிகமாக இருக்கும்

(ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்றல

17. சூரிய ஒளியின் அ்டர்த்தி __________ 

வபாருத்து மாறுபடும்.

(அ) கடடி்டத்தின் ஜன்�ல் அறமபபு

(ஆ) மரங்கள்

(இ) கணணாடியின் தூய்றம, நிைம்

(ஈ) இறவ அற�த்தும்

18. ஒளியின் கால அளவிற்கு ஏற்ப 

தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் 

மாற்ைங்களுக்கு __________ என்று 

வபயர்.

(அ) ஒளி அ்டர்த்தி

(ஆ) ஒளி காலத்துவம்

(இ) ஒளியின் அறலநீளம்

(ஈ) ஒளியின் தரம்

19. கடபுல�ாகும் நிைமாறல __________ 

நிைங்கறள உள்ள்டக்கியது.

(அ) 2 (ஆ) 3

(இ) 6 (ஈ) 7 

20. ஒளியின் அறலநீளத்றத அளவி்ட 

__________ பயன்படுகிைது.

(அ) அனிநமாமீட்டர்

(ஆ) நபநராமீட்டர்

(இ) லாக்ந்டா மீட்டர்

(ஈ) றபரந�ாமீட்டர்

21. உருறளக்கிழங்கில் கிழங்கு உருவாக 

__________ நேரம் அவசியம்.

(அ) நீண்ட பகல்

(ஆ) ேடுநிறலயா� பகல்

(இ) குறைந்த பகல்

(ஈ) குறைந்த இரவு

10. _________ நிைங்கள் பயிர் 

வளர்ச்சியில் வபரும்பங்கு 

வகிக்கின்ை�.

 (அ) நீலம் மற்றும் சிவபபு

(ஆ) நீலம் மற்றும் மஞ்சள் 

(இ) சிவபபு மற்றும் பச்றச

(ஈ) பச்றச மற்றும் மஞ்சள்

11. வவங்காயத்தில் குமிழ உருவாக 

__________ நேரம் அவசியம்.

(அ) குறைந்த பகல்

(ஆ) நீண்ட பகல் 

(இ) நீண்ட இரவு

(ஈ) ேடுநிறல பகல்

12. பூசணிக் குடும்பப பயிர்களில் 

வபண பூக்களின் உருவாக்கத்றத 

__________வவபபநிறலயும், 

__________ பகல் வபாழுதும் 

துரிதபபடுத்துகின்ை�.

(அ) குறைந்த, குறைந்த

(ஆ) நீண்ட, நீண்ட 

(இ) குறைந்த, நீண்ட

(ஈ) நீண்ட, குறைந்த பகல்

13. கிழங்கு வறகப பயிர்களுக்கு 

__________ மண ஏற்ைது.

(அ) வண்டல்

(ஆ) களிமண

(இ) வசம்மண

(ஈ) மணற்சாரி

14. பயிர் வளர்ச்சிக்கு __________ நிறல 

ஏற்ைது.

(அ) அமில

(ஆ) கார

(இ) ேடுநிறல

(ஈ) உவர்

15. ________ % பயிர் விறளச்சறல 

தரமா� விறதபவபாருநள 

நிர்ணயிக்கிைது.

(அ) 30-40 (ஆ) 20-30

(இ) 10-20 (ஈ) 20-25
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27. __________ நபான்ை காரணிகளின் 

அடிபபற்டயில் விறத அளறவக் 

கணக்கி்டலாம்.

(அ) பயிர் இற்டவவளி

(ஆ) நசாதற� எற்ட

(இ) முறளபபுத்திைன்

(ஈ) இறவ அற�த்தும்

28. மிகச்சிறிய விறதகறள __________ 

என்ை விகிதத்தில் மணலு்டன் 

கலக்கலாம்.

(அ) 1:10 (ஆ) 1:50

(இ) 1:40 (ஈ) 1:60

29. இவவறக விறதகறள நமடடுபபாத்தி 

அல்லது குழித்தடடு ோற்ைங்காலில் 

விறதக்கலாம்.

(அ) நிலக்க்டறல

(ஆ) கம்பு

(இ) சூரியகாந்தி

(ஈ) தக்காளி

30. __________ என்பது பயிரின் 

வளர்ச்சிக்குத் நதறவபபடும் நீர்.

(அ) நீராவிபநபாக்கு

(ஆ) நிலத்தடி நீர் வரத்து

(இ) பயிரின் நீர்த்நதறவ

(ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்றல

31. வா்டல் அறிகுறிறய வவளிபபடுத்தும் 

தாவரங்களுக்கு __________ என்று 

வபயர்.

(அ) பூக்கும் தாவரங்கள்

(ஆ) வகாடித் தாவரங்கள்

(இ) வைடசி காடடி தாவரங்கள்

(ஈ) பச்றசயம் இல்லா தாவரங்கள்

32. பஞ்சங்காடடி என்று அறழக்கபபடும் 

மரம் __________.

(அ) வதன்ற� மரம்

(ஆ) மாமரம்

(இ) பற� மரம்

(ஈ) நவம்பு

22. தரமா� மணணிற்கு __________ 

அவசியம்.

(அ) அதிக நீர் நதக்கும் திைன்

(ஆ) ேடுநிறல கார அமிலநிறல

(இssss) குறைந்த மின்க்டத்தும் திைன்

(ஈ) இறவ அற�த்தும்

23. பயிர் உற்பத்திக்கு வபாருத்தமா�தாகக் 

கருதபபடும் மணவறக __________.

(அ) களிமண

(ஆ) வசம்மண

(இ) சரறளமண

(ஈ) அ மற்றும் ஆ

24. மணணின் தன்றம மற்றும் அறமபபு 

அதன் __________ தன்றமறய 

நிர்ணயிக்கிைது.

(அ) உயிரியல்

(ஆ) நவதியியல்

(இ) இயற்பியல்

(ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்றல

25. வபாருத்துக:

i.
வசயல்திைன் 

திட்டமி்டல்
1. நசாதற� எற்ட

ii.
ஒளியின் 

அ்டர்த்தி
2. பட்டம்

iii. காரிிஃப 3.
ஸவாட(SWOT) 

பகுபபாய்வு

iv. விறத அளவு 4. லக்ஸ

5.
வவபபநிறலப 

புள்ளிகள்

(அ) 3,4,2,1 (ஆ) 1,2,3,4

(இ) 2,3,4,5 (ஈ) 1,3,4,5

26. பயிர் உற்பத்தியில் __________ 

முக்கிய இடு வபாருளாகும்.

(அ) மண

(ஆ) நீர்

(இ) காற்று

(ஈ) தரமா� விறத
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33. வைடசிறய எதிர்வகாள்ள பயிர் 

எணணிக்றகயில் ஒரு பகுதிறய 

நீக்குவதற்கு __________ என்று 

வபயர்.

(அ) பாடுவாசி நிரபபுதல்

(ஆ) பயிர் கறளதல்

(இ) இற்டபபருவ திருத்துதல்

(ஈ) இறவ அற�த்தும்

34. வபாருத்துக:

A B

i.
பக்கக்கன்று 

அகற்றுதல்
1.

உரபபாச�ம்

ii.
அதிக 

எணணிக்றக
2.

ஊடுசாகுபடி

iii.
முதல் நிறல 

உழவு
3.

அ்டர் ே்டவு

iv. நீர்வழி உரம் 4. ஆரம்ப சாகுபடி

(அ) 2,4,3,1 (ஆ) 2,3,4,1

(இ) 1,2,3,4 (ஈ) 4,2,3,1

35. நதறவயற்ை தாவரங்கறள நீக்குதல் 

__________ எ�பபடுகிைது.

(அ) கலவன் நீக்குதல்

(ஆ) கறளவயடுத்தல்

(இ) மண அறணத்தல்

(ஈ) இறவ அற�த்தும்

36. வபாருத்துக:

i. ஆக்ஸின் 1.
வளர்ச்சி 

தடுபபான்

ii. எத்திலின் 2. விறத உைக்கம் 

iii. ்டார்மின் 3. வளர்ச்சி சீராக்கி

iv. றசக்நகாவசல் 4. பழுக்க றவத்தல்

5. குள்ளத் தன்றம

(அ) 2,4,3,1 (ஆ) 2,4,3,5

(இ) 1,2,4,5 (ஈ) 3,4,2,1

37. __________ என்பது அறுவற்டறயக் 

குறிக்கும்.

(அ) வளர்ச்சி

(ஆ) பூத்தல்

(இ) முதிர்ச்சி

(ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்றல

II.	ோன்கு	ெரிகளில்	வில்டயளி 

	 (மூன்று	மதிபவ்பணகள்)

38. திட்டமி்டல் என்ைால் என்�? 

39. SWOT என்பதன் விளக்கம் என்�?

40. விறளவபாருடகறள எந்த 

வவபபநிறலயில் நசமிக்க நவணடும்?

41. வசயற்றக ஒளியூட்டம் எங்கு 

பயன்படுத்தபபடுகிைது?

42. அதிக மறழ எவவாறு பயிர் 

உற்பத்திறய பாதிக்கிைது?

43. பட்டம் என்ைால் என்�?

44. விறத அளறவக் கணக்கிடுவதற்கா� 

சூத்திரத்றத எழுதுக.

45. விறத நேர்த்தி என்ைால் என்�?

46. விறதபபு முறை எக்காரணிகறளப 

வபாருத்து மாறுபடும்?

47. இந்திய நவளாணறம பருவ 

மறழயின் சூதாட்டம் என்று ஏன்  

குறிபபி்டபபடுகிைது?

48. ஆரம்ப சாகுபடி – குறிபபு வறரக.

49. விறதபபு/ே்டவு – குறிபபு வறரக.

50. அ்டர் ே்டவுமுறை என்ைால் என்�?

51. பயிரின் நீர்த் நதறவறய 

நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் யாறவ?

52. கறள கடடுபபாடு எவவாறு 

நமற்வகாள்ளபபடுகிைது?

53. உரமிடுதல் என்ைால் என்�?

54. நமலுரம் என்ைால் என்�?
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55. இறல வழி வதளித்தல் – குறிபபு 

வறரக.

56. உரபபாச�ம் என்ைால் என்�?

57. ஊடுசாகுபடி என்ைால் என்�?

58. கவாத்து வசய்தல் – குறிபபு வறரக.

III	குறுகிய	வில்டயளி 

	 (ஐநது	மதிபவ்பணகள்)

59. உற்பத்தித் திைற� அதிகரிக்க 

நதறவயா� முக்கிய வழி முறைகள் 

யாறவ?

60. பூச்சி, நோய்த் தாக்கத்திற்கும், 

வவபபத்திற்கும் இற்டநயயா� 

வதா்டர்பு யாது?

61. ஒளி அ்டர்த்திறய எவவாறு 

கணக்கி்டலாம்?

62. ஒளி காலத்துவம் – குறிபபு வறரக.

63. பயிர் இற்டவவளி எக்காரணிகறள 

வகாணடு திட்டமி்டபபடுகிைது? 

64. விறத நேர்த்தி என்ைால் என்�? 

அதன் பயன்கறள எழுதுக.

65. அ்டர் ே்டவு முறையின் நிறை மற்றும் 

குறைகறளக் குறிபபிடுக.

66. ோற்ைங்கால் விறதபபு முறையின் 

சிைபபம்சங்கறள எழுதுக.

67. முக்கிய நீர்த் நதறவப பருவங்கள் 

என்ைால் என்�? உதாரணம் தருக.

68. வைடசி காடடித் தாவரங்கள் – சிறு 

குறிபபு வறரக.

69. ஊடு சாகுபடி என்ைால் என்�? 

ஏநதனும் ஐந்து ஊடுசாகுபடி 

நவறலகறளக் குறிபபிடுக.

70. விளக்கம் தருக:

(i) பயிர் கறளதல்

(ii) பாடுவாசி நிரபபுதல்

71. வளர்ச்சி சீராக்கிகள் – குறிபபு வறரக.

72. வளர்ச்சி தடுபபான்கள் – விளக்கம் தருக.

73. வளர்ச்சி சீராக்கி – எத்திலினின் 

பணிகள் யாறவ?

74. வசயற்றக வளர்ச்சி தடுபபான்கள் – 

சிறு குறிபபு வறரக. 

IV	விரிொை	வில்டயளி 

	 (்பத்து	மதிபவ்பணகள்)

75. வவபபநிறல பயிர் வளர்ச்சிறய 

எவவாறு பாதிக்கிைது?

76. பயிர் வளர்ச்சியில் மறழயின் பங்றக 

விவரி.

77. ே்டவு வயல் எவவாறு தயார் வசய்வது?

78. (அ) உரமிடுதல் என்ைால் என்�?

(ஆ) விளக்குக: (i) அடியுரம் (ii) நமலுரம்

79. ஊட்டச்சத்து பற்ைாக்குறை அறிகுறிறய 

அறிய உதவும் தாவரங்கறளப பற்றி 

விளக்கம் தருக.

ஆசிரியர்	வெயல்்பாடு

1. பள்ளி வளாகம் அறமந்துள்ள 

இ்டத்தின் தடபவவபபநிறல, மண 

வளம் மற்றும் சுற்றுபபுைத்தில் 

விறளகின்ை பயிர்கநளாடு ஒபபிடடு 

விவரித்தல்

 2. விறத அளவு கணக்கிடும் 

முறைறய விளக்குதல்
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மா்ணெர்	வெயல்்பாடு

1. விறத அளவு கணக்கிடுதல் 

்பார்லெ

1. www.agritech.tnau.ac.in

2. Bose, T.K. and Som, M.G. 1986. 

Vegetable Crops in India, Naya Prakosh 

Publishers, Calcutta, p: 48-63

3. Principles of Agronomy and Agricultural 

Meteorology, ICAR e-course for B.Sc. 

(Agriculture) and B.Tech.(Agriculture), 

www.AgriMoon.com

4. www.aajtak.blogspot.com

5. www.agropedia.iitk.ac.in

6. www.bharatonline.com

7. www.cropsreview.com

8. www.ipga.co.in

9. www.nptel.ac.in > courses

10. www.gardeningknowhow.com

 11. www.vikaspedia.com

 12. www.yourarticlelibrary.com

 13. https://extension.umaine.edu

 14.  https://harvesttotable.com/

vegetable-seed-germination_
temperatures/

 15. https://tamilandvedas.com

 16.  Deivasigamani, S. and 

Swaminathan, C.2008.Evaluation 

of Seed Test Weight on Major 

Field Crops, International Journal 

of Research Studies in Agricultural 

Science (IJRSAS), 4(1), p: 8-11, 

 17. www.arcjournals.org 

 18. www.fondriest.com
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வேளாண் பயிர்க்்ா– ச்

–ுபடிர

(Agricultural்Crops்க்Cultivation்

Practices)

2

ப�ொருத்து �யிர்கள் வக்கப�டுத்்தப�டுகின்றன. 
இவவக்க�ொடு நொட்டுக்கு நொடு மொறு�டுகி்றது.

 2.1	 தானியப்பயிர்கள்	(Cereals)

“மாடு்ிட்சப்வ ாரசத்ால்்மாளாது்ச்நசநெல்்என்று

ஆனை்ிட்சப்வ ாரசக்–ம்்அழிாை்ச்ன்மதுனர”

்தொனியம் என�து புலவக்க குடும்�த்க்தச் 
ச ே ர ்ந ்த  உ ல ர  ப வ டி ய ொ க் ்க னி ய ொ கு ம் . 
உல்களொவிய அளவில ்தொனியப �யிர்கள் பி்ற 
�யிர்ககளக் ்கொட்டிலும் ப�ருமளவு ேொகு�டி 
பேயயப�டுகின்றன .  இயறக்கயொன  முழு 
்தொனியமொனது அதி்களவு உயிரச்ேத்து்கள், 
்தொது உபபு்கள், மொவுச்ேத்து, ப்கொழுபபுச்ேத்து 
மறறும் புர்தம் ஆகியவறக்றக் ப்கொண்டுள்ளன.  

 	 அறிமு்கம்

ச வ ள ொ ண் க ம யி ல  ம னி ்த னு க் கு ப 
�யனுள்ள  ்தொவரங்கள்  பயிர்கள்  எனறும் 
ச்தகவயற்ற  மறறும்  �யனற்ற  ்தொவரங்கள் 
்க ள ை ்க ள்  எ ன று ம்  ்க ரு ்த ப � டு கி ன ்ற ன . 
� ய னு ள் ள  ்த ொ வ ர ங ்க ள்  வ ே தி க் ்க ொ ்க வு ம் , 
பு ரி ்த லு க் ்க ொ ்க வு ம்  ச வ ள ொ ண்  � யி ர ்க ள் 
மறறும் ச்தொட்்டக்்ககலப �யிர்கள் என இரு 
ப � ரு ம் பி ரி வு ்க ள ொ ்க  பி ரி க் ்க ப � டு கி ன ்ற ன . 
நு்கரசவொர, நு்கரும் ்தனகம, முதிரச்சியின 
்தனகம, விகளப�ொருளின ஈரப�்தம், ச்தொற்றம், 
ேத்தின  அளவு ,  ஊட்்டச்ேத்து்களின  வக்க , 
�யிரின வொழநொள், இர்க சவறு�ொடு, வொழி்டம், 
�யிர நிரவொ்க முக்ற, வருமொனத்தின அளவு 
மறறும் �யிர வக்க�ொடு ஆகிய ்கொரணி்ககளப 

“தினைத்துனையாங்்–ற்றம்்ேரினும்

்  ்னைத்துனையாக்்சிாரேய் ழிநொணுோய”
-்நொலசயாய

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அுமுிம்

• ்ானியப் பயிர்(Cereals)

• சநெல்்(Paddy)

• மக்ிாசவ்ாளம்்(Maize)

•  யறு்ேனிிர்(Pulses)

• துேனர்(Redgram)

• உளுநது்(Blackgram)

• எணசைய்விததுப் பயிர் 

(Oilseed்Crops)

• நிலக்ிடனல்(Groundnut)

• ச்ன்னை்(Coconut)

•  ைப பயிர்(Cash்Crops)

• ிரும்ட்(Sugarcane)

•  ருததி்(Cotton)

• மஞ்ர்(Turmeric)
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உமி நீக்்கப�டும்ச�ொது மொவுச்ேத்ச்த அதி்கமொ்கக் 
கிக்டக்்கக்கூடிய நிகலயில இருக்கும்.

்தொனியத்திற்கொன  ஆஙகிலச்  பேொல 
‘பேரியல ’ (Cereal) என�து சவளொண்கம 
மறறும் அறுவக்டயின கிசரக்்க ப�ண் ்க்டவுளொன 
‘ ப ே ர ஸ் ’  ( C e re s )  எ ன ்ற  ப � ய ரி லி ரு ்ந து 
ச்தொனறிய்தொகும். பநல, ச்கொதுகம, சேொளம், 
்கம்பு ,  மக்்கொச்சேொளம் ,  வொல  ச்கொதுகம 
(Barley) ஓட்ஸ், கர (Rye), ச்கழவரகு (ரொகி), 
குறு்தொனியப  �யிர்களொன  திகன ,  ேொகம , 
வரகு, �னிவரகு மறறும் குதிகரவொலி ச�ொன்ற 
�யிர்கள் ்தொனியப�யிர்கள் ஆகும்.

இ்நதியொவின 118.72 மிலலியன எக்்டர 
�ரப�ளவில 284.83 மிலலியன ்டன ்தொனியங்கள் 
உற�த்தி பேயயப�டுகின்றன (2017-2018).

2.1.1	 நெல்	சாகு்படி

தாவரவியல்	ந்பயர :

ஒரைசா சடரடைவா (Oryza sativa)

குடும்்பம்்:்வ ாவயசிவய

தாய்கம்்:்இநதியா்மறறும்்சீைா

பநல, �குதி – நீர வொழ, ஒரு �ருவத் 
்தொவரமொகும். இது 0.5 மீ உயரத்திலிரு்நது 
6-9 மீ  உயரம்  வகர  வளரக்கூடியது .  சில 
ஆழநீர பநல இர்கங்கள் நீரின அளவு உயர 
உயர வளரக்கூடியகவ.

உல்களவில இரண்டு முக்கியமொன பநல 
வக்க்கள் �யிரி்டப�டுகின்றன. அகவ ஒரைசா 
சடரடைவா இண்டிகா மறறும் ஒரைசா சடரடைவா 
ஜப்பானிகா. உல்களவில 60% மக்்களுக்கு 
அரிசிசய முக்கிய உணவொகும். 

பநல உற�த்தியில உல்களவில சீனொ 
மு ்த லி ்ட த் க ்த யு ம்  இ ்ந தி ய ொ  இ ர ண் ்ட ொ ம் 
இ்டத்க்தயும்  வகிக்கின்றன .  இ்நதியொவில 
பநல  உற�த்தியில  சமறகு  வங்க  மொநிலம் 
மு்தலி்டத்க்தயும் ்தமிழநொடு ஐ்ந்தொம் இ்டத்க்தயும் 
வகிக்கின்றன.

ஓர எக்்டரில ேரொேரியொ்க 2700 கிகி  
ப ந ல  உ ற � த் தி  ப ே ய ய ப � ட் டு ள் ள து  

(2017-2018). சமலும், உத்்தரப பிரச்தேம், 
ஆ ்ந தி ர ப  பி ர ச ்த ே ம் ,  � ஞ ே ொ ப ,  பீ ்க ொ ர , 
ேத்தீஸ்்கர, ஒடிேொ, அஸொம் மறறும் ்கரநொ்ட்கொ 
ச�ொன்ற  மொநிலங்கள்  பநல  உற�த்தியின 
வரிகேப�ட்டியலில அ்டஙகுகின்றன.

2.1.1.1் ச ாருளா்ார்முக்கியததுேம்

• சவ்க கவத்்த உணவொ்கவும், அவல, ப�ொரி, 
�்தப�டுத்்தப�ட்்ட மறறும் பநொதிக்்கப�ட்்ட 
உ ண வு ப  ப � ொ ரு ட் ்க ள ொ ்க வு ம் 
�யன�டுத்்தப�டுகி்றது.

• கவக்ச்கொல ்கொலநக்டத் தீவனமொ்கவும், 
கூகர  சவயவும் , ்கயறு  திரிக்்கவும் , 
அட்க்ட ்தயொரிக்்கவும், ்கொளொன வளரபபு 
ஊ்ட்கமொ்கவும் �யன�டுகி்றது.

• பநல உமி ்கொலநக்டத் தீவனமொ்கவும், 
்கொகி்தம் ்தயொரிக்்கவும், எரிப�ொருளொ்கவும் 
�யன�டுகி்றது.

• பநல ்தவிடு ்கொலநக்ட மறறும் ச்கொழித் 
தீவனமொ்கவும், எண்பணய எடுத்்த பின 
பிஸ்்கட் ்தயொரிக்்கவும் �யன�டுகி்றது.

• ப ந ல  ்த வி ட் ப ்ட ண் ப ண ய  ச ே ொ ப பு 
ப்தொழிறேொகலயிலும் அ்தன உ�ப�ொருளொகிய 
பநல ்தவிட்டு பமழுகு ப்தொழிறேொகல்களிலும் 
�யன�டுத்்தப�டுகின்றன.

2.1.1.2் ்ட் சேப நினல

சேப நினல 20
0
 - 35

0
C

ஒபட்ஈரப ்ம் 35்க்100%்

மனழயளவு 500்க்5000்மிமீ

 ில்்வநெரம்்(உிந்து) 9்மணி்வநெரம்

உயரம் 1500்மீ்MSL

2.1.1.3் மணேளம்

்கார அமில நிளல: 5.5 – 6.5
நீகரத் ச்தக்கி கவக்கும் ்தனகம ப்கொண்்ட 

அகனத்து மண் வக்க்களும் ஏற்றகவ. ்களிமண், 
பேம்மண், வண்்டல மண் ச�ொன்றகவ உ்க்ந்த 
மண் வக்க்களொகும்.
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வரிகேயற்ற முக்றயில விக்தக்்கப�டுகின்றன. 
இ்தர ேொகு�டி மறறும் �ரொமரிபபு முக்ற்கள் 
சேறறு வயல நொற்றங்கொல ந்டவு முக்ற ச�ொனச்ற 
பின�ற்றப�்ட சவண்டும். 

மொனொவொரி சநரடி விக்தபபு முக்றயில 
வி க ்த ்க ள்  ச ந ர டி ய ொ ்க  ந ்ட வு  வ ய லி ல 
வி க ்த க் ்க ப � டு கி ன ்ற ன .  இ ம் மு க ்ற யி ல 
எ க் ்ட ரு க் கு  5 0 : 2 5 : 2 5  கி கி  ்த க ை :  ம ணி : 
ேொம்�ல  ேத்து  உரங்ககள  இ்ட  சவண்டும் . 
ம ொ ன ொ வ ொ ரி  ே ொ கு � டி க் கு  மு க ள  ்க ட் டி ய 
வி க ்த ்க க ள  ச ந ர டி ய ொ ்க  க ்க  வி க ்த ப பு 
மூ ல ம ொ ்க ச வ ொ  அ ல ல து  ந ்ட வு  இ ய ்ந தி ர ம் 
மூலமொ்கசவொ ்தயொர பேயயப�ட்்ட நிலத்தில 
விக்தக்்க சவண்டும். 

ஆழநீர பநல ேொகு�டி என�து வடி்கொல 
வ ே தி ய ற ்ற  � கு தி ்க ளி ல  � ரு வ  ம க ை யி ன 
்கொரணமொ்க அதி்க நீர ச்தஙகும் இ்டங்களில 
ேொகு�டி பேயயும் முக்றயொகும். இப�குதி்களில 
�யிர  முதிரச்சிக்குப  பினபும்  நீர  ச்தஙகும் 
சூைல இருப�்தொல, முறறிய 
்கதிர்கள் மட்டும் அறுவக்ட 
பேயயப�டுகி்றது. 

2.1.1.4்  பரிடப டும்்முன்றிர

1. சேறறு வயல நொற்றங்கொல ந்டவு
2. சேறறு வயல சநரடி விக்தபபு
3. மொனொவொரி சநரடி விக்தபபு
4. ஆ ழ நீ ர  ே ொ கு � டி  –  ( தி ரு வ ொ ரூ ர , 

ந ொ ்க ப � ட் டி ன ம் ,  இ ர ொ ம ந ொ ்த பு ர ம் 
மொவட்்டங்கள்)

ச ே ற று  வ ய ல  ந ொ ற ்ற ங ்க ொ ல  ந ்ட வு 
முக்றயில ்தயொர பேயயப�ட்்ட நொறறு்ககள 
மனி்த சவகலயொட்்கள் மூலமொ்கசவொ, ந்டவு 
இ ய ்ந தி ர ங ்க ள்  மூ ல ம ொ ்க ச வ ொ  � ரி ்ந து க ர 
பேயயப�ட்்ட இக்டபவளியில ந்டவு பேயய 
சவண்டும்.

சேறறு வயல சநரடி விக்தபபு ேொகு�டி 
மு க ்ற யி ல  மு க ள  ்க ட் ்ட ப � ட் ்ட  வி க ்த ்க ள் 
சநரடியொ்க ந்டவு  வயலில வரிகே அலலது 
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2.1.1.5்  ட்டம்,் ருேம்்மறறும்்இரிம்

்பருவம் மாதம் வயது	

(ொட்கள்)

மாவட்டங்கள் இர்கங்கள்

நெேனர ச்ம் ய்க்

ஜைேரி

< 120 திருேரளூய,்

திருேணைாமனல,்

வேலூய,்விழுபடரம்,்

திருசசி,்ிரூய,்

நொிப ட்சைம்,்

விானே,்ஈவராடு,்

வ்லம்,்ச ரம் லூய,்

வ்னி,்டதுக்விாட்னட,்

திணடுக்ில்

ADT்36,்ADT்37,்ADT்39,்ADT்43,்

ADT்53,்ASD்16,்ASD்18,்MDU்5,் 

MDU்6,்TPS்5,்CO்47,்CO்51,்் 

CORH்3,்ADT்43,்ADT்(R)்45,் 

BPT்5204,்TKM்9,் 

Improved்White்Ponni்(IWP).

ச்ாயைோரி ஏபரல்்க்

வம

< 120 திருேரளூய,்வேலூய,்

திருேணைாமனல,்

ிடலூய,்விழுபடரம்,்

நொமக்ில்,்்யமடரி

ASD்16,்ASD்18,்ADT்36,்ADT்37,்்

ADT்43,்ADT்53,்ADT்(R)்45,் 

ADT்(R)்47,்MDU்5,்MDU்6,்TPS்5,் 

IR்50,்CO்47,்CO்51,்CORH்3,் 

RNR்15048்(RAJENDRANAGAR),்

ADT்(R)்48,்TKM்9,்TRY்(R)்2*

முன்்ிாய ஏபரல்்க்

வம

< 120 திருசநெல்வேலி,்

ின்னியா–மரி,்

தூததுக்–ச

ADT்36,்ADT்42,்ADT்43,்ADT்45,்

CO்47,்ADT்(R)்47,்IR்50

ிாய வம்க்ஜுன் < 120 விானே,்மதுனர,்

வ்னி,்திணடுக்ில்,்

வ்லம்,்நொமக்ில்,்

்யமடரி

ADT்36,்ASD்16,்ASD்18,்MDU்5,் 

IR்50,்ADT்43,்CO்47,்ADT்(R)்45,்

ADT்(R)்47,்CORH்3,்PY்1,்TPS்3,்

TKM்9.்

–றுனே ஜுன்்க்

ஜுனல

< 120 திருசசி,்ச ரம் லூய,்

ிரூய,்்ஞ்ாவூய,்

ஈவராடு,்நொிப ட்சைம்,்

திருோரூய,்

டதுக்விாட்னட

ADT்36,்ADT்37,்ASD்16,்ASD்18,்

MDU்5,்IR்50,்ADT்43,்ADT்(R)்45,்

ADT்(R)்47,்ADT்(R)்48,்CO்47,்

CORH்3

முன்்்ம் ா ஜுனல்-்

ஆிஸ்ட்

130 - 

135

திருேரளூய,்வேலூய,்

திருேணைாமனல,்

வ்லம்,்நொமக்ில்,்

ிடலூய,்விழுபடரம்,்

மதுனர,்வ்னி,்

இராமநொ்டரம்,்்யமடரி,்

விானே,்ஈவராடு,்

டதுக்விாட்னட,்நீலகிரி

IWP,்ADT்39,்ADT்43,்ADT்45,் 

ASD்16,்ASD்18,்ASD்20,்PY்1,் 

MDU்5,்CO்43,்IR்20,்IR்64,் 

PMK்2,்PMK்11,்ADTRH்3,்RNR்15048்

(Diabetic்Rice),்RNR்1010,் 

KRH்2்(Karnataka),்NLR்34449்(NLR-

NELLORE),்JGL்1798,்JGL்18047்

(JGL-JAGTIAL),்CR்1009,்MTU்1224்

(MTU-MARUTERU),்TKM்9,TPS்3
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்பருவம் மாதம் வயது	

(ொட்கள்)

மாவட்டங்கள் இர்கங்கள்

்ம் ா ஆிஸ்ட் 130 - 

150

்மிழிம்்முழுேதும் IWP,்TPS்5,்ADT்39,்ADT்43,்

ADT்45,்ADT்51,்ASD்16,்ASD்18,்

ASD்20,்PY்1,்CO்43,்IR்64,் 

ADT்(R)்45,்ADT்(R)்47,்CO்51,் 

CORH்4,்MDU்5,்TRY்1,்TRY்2,் 

TRY்3,்IR்6,்TPS்3,்TKM்9,்TKM்13,்

MTU்1224,்RNR்15048,்NLR்34449,்

JGL்1798,்JGL்18047,்CR்1009,் 

CR்1009்Sub்1,்TNAU்Rice்ADT்50

பின்்்ம் ா/

்ாளச/

பி்ாைம்

ச்படம் யக்

அக்வடா ய

130 - 

135

திருேரளூய,்மதுனர,்

வ்னி,்விானே,்

ஈவராடு

ADT்38,்ADT்39,்ADT்(R)்46,்CO்43,்

CORH்4,்CO்(R)்48,்CO்(R)்49,் 

CO்(R)்50,்CO்52,்ADT்(R)்49,்IWP,்

TRY்1,்TRY்3,்RNR்15048,்JGL்1798,்

JGL்18047,்MTU்1224,்KRH்2,் 

TKM்13,்TNAU்Rice்ADT்49,sss்ASD்

19,்CR்1009,்CR்1009்Sub்1,்TPS்3.ss

பின்்பி்ாைம்

/பின்்்ாளச

அக்வடா ய்

க்நெேம் ய

115 - 120 ்ஞ்ாவூய,்

நொிப ட்சைம்,்

திருோரூய,்திருசசி,்

ச ரம் லூய,்ிரூய

IWP,்ADT்39,்TRY்1,்TRY்3,் 

ADT்(R)்46,்CO்(R)்48,்CO்(R)்49,் 

CO்(R)்50,்ADT்(R)்49,்ASD்16,் 

ASD்18,்TPS்4,்TPS்5.

மாைாோரி ஜுனல்க்

ஆிஸ்ட்

- டதுக்விாட்னட,்மதுனர,்

திணடுக்ில்,்வ்னி,்

திருசநெல்வேலி,்

தூததுக்–ச,்

ின்னியா–மரி,்

இராமநொ்டரம்

MDU்5,்MDU்6,்TKM்9,்TKM்(R)்12,்

PMK்(R)்3,்Anna்(R)்4,்RMD்(R)்1,் 

ASD்16,்ADT்36,்்ADT்37,்ADT்39,்

ADT்(R)்48,்CR்1009.

மாைாோரி ஜுனல்க்

ஆிஸ்ட்

- நீலகிரி CO்(R)்50்

*்உேய்மணணுக்–்ஏற்றது.

சூப்பர	நெல்	

பிலிபன ன்ஸில்்உரள்IRRI்(்யேவ்்்சநெல்்ஆராய்சசி்நினலயம்)்சூப ய்

சநெல்்என்்ற்இரிதன்்அுமுிப டுததியுரளது.்இது்்றவ ாது்உரள்

இரிங்ினளக்்ிாட்சலும்்25%்அதிி்மிசூனலத்்ரக்்கூசயது.்இது்10்

தூயினளயும்,்தூருக்–்250்்ானியங்ினளயும்்உனடயது.்
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�ொய நொற்றங்கொல = 2.5 பேனட் / எக்்டர

�ொத்தியின நீள, அ்கலம்= 8.0 x 2.5 மீட்்டர

ந்டவு வயலில ந்டவு பேயவ்தறகு முன�ொ்க 
குறுகிய  நிலப�ரபபில  இளம்  �யிர்ககள 
�ரொமரிக்கும் இ்டத்திறகு நாற்றங்கால் எனறு 
ப�யர. 

இது
1. புழுதி நொற்றங்கொல
2. சேறறு நொற்றங்கொல
3. �ொய நொற்றங்கொல என மூனறு வக்கப�டும்.

கி க ்ட க் கி ன ்ற  நீ ரி ன  அ ள வு ,  ்க ொ ல 
இக்டபவளி மறறும் ச்தகவக்ச்கற� நொற்றங்கொல 
வக்க ச்தரவு பேயயப�ட்டு, நொறறு்கள் ்தயொர 
பேயயப�டுகின்றன .  ப�ரும்�ொலும்  மனி்த 
சவகலயொட்்கள் மூலம் ந்டவு பேயயப�டும்ச�ொது 
புழுதி மறறும் சேறறு நொற்றங்கொல முக்றயும் 
இய்நதிரங்கள் மூலம் ந்டவு பேயயப�டும்ச�ொது 
்ட�ொக்  (அ)  �ொய  நொற்றங்கொல  முக்றயும் 
பின�ற்றப�டுகி்றது.

2.1.1.9் நிலம்்்யாய்ச்ய்்ல்

� யி ரி ன  ே ொ கு � டி  மு க ்ற க் கு  ஏ ற � 
ந்டவு  வயல  ்தயொர  பேயயப�்ட  சவண்டும் . 
நொற்றங்கொலில ,  சநரடி  பநல  விக்தபபிறகு 
ச்கொக்ட  உைவு  பேயயப�ட்்ட  நிலத்க்த  நீர 
�ொயச்சி சேறறுைவு சமறப்கொள்ள சவண்டும். 
்கக்டசி உைவிறகு முன�ொ்க எக்்டருக்கு 12.5 

2.1.1.7் வின்்வநெயததி

(i)்பூ்ைக்சிால்லி்வின்்வநெயததி

விக்த மறறும் மண் மூலம் �ரவும் பூேண 
சநொய்ககள  ்தடுக்்க  ்கொர�ன்டசிம்  அலலது 
ச்கப்டொன  அலலது  டிகரகேக்சளொசேொல 
மரு்நக்த 2.0 கி/கிகி விக்த என்ற அளவில 
�யன�டுத்தி  விக்த  சநரத்தி  பேயயலொம் . 
அலலது சூ்டைா்�ானாஸ் ஃபுளூைசன்ஸ் என்ற 
உயிர பூேணக்ப்கொலலிகய 10 கி/கிகிவிக்த 
என்ற அளவில �யன�டுத்்தலொம்.

(ii)்உபய்உர்வின்்வநெயததி

ஓர  எக்்டருக்கு  ச்தகவயொன  அளவு 
விக்தயு்டன 600 கி அ்சாஸ்ரபரில்லம் மறறும் 
600 கி �ொஸ்ச�ொ�ொக்டீரியொ உயிர உரங்ககள 
1200 மிலி ஆறிய அரிசி ்கஞசி சேரத்து ்கல்நது 
விக்த சநரத்தி பேயய சவண்டும்.

(iii)்முனளிட்டு்ல்

விக்த சநரத்தி பேய்த விக்த்ககள ஓர 
இரவு முழுவதும் நீரில ஊ்ற கவத்து,  நீகர 
வடி்கட்டி ,  ச்கொணிபக�யிலிட்டு  ஓர  இரவு 
முழுவதும் இருட்்டக்றயில கவத்து முகள்கட்்ட 
சவண்டும் .  இவவிக்த்ககள  ்தயொர  பேய்த 
நொற்றங்கொலில விக்தக்்க சவண்டும்.

2.1.1.8் நொற்றங்ிால்்்யாய்ச்ய்்ல்

நொற்றங்கொல �ரப�ளவு = 20 பேனட் / எக்்டர

2.1.1.6் வின்யளவு்மறறும்்வின்பட்

இர்கம் வயது	

(ொட்கள்)

விததயளவு	

கிகி/எக்டர

இத்டநவளி	

(நசமீ)

ொற்றின்	

வயது	

(ொட்கள்)

குத்துக்களின்	

எண்ணிகத்க	

/	சமீ

–றுகிய்ிால்

இரிங்ிர

< 120 60 15x10 22 66

மததிய்ிால்

இரிங்ிர

120்க்135 40 20x10 30 50

நீணட்ிால்

இரிங்ிர

>140 30 20x15 35 - 40 33

வீரிய்ஒட்டு்இரிம் 115 - 135 20 20x20 28 25
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்டன ப்தொழு உரம் அலலது 6.25 ்டன �சு்ந்தொள் 
உரம் இ்ட சவண்டும்.

பநல �குதி - நீரவொழ ்தொவரம் என�்தொல 
வயலில நீர ச்தஙகி நிற்க சவண்டியது அவசியம்.

மொனொவொரி பநல ேொகு�டி முக்றக்கு 
நிலம் நனகு புழுதியொகும் வகர 3-4 முக்ற 
உைவு பேயது �ண்�டுத்்த சவண்டும்.

நிலத்க்த �ரம்புச்ேட்்டம் அலலது சலேர 
ேமன�டுத்தும் ்கருவிகயக்ப்கொண்டு ேமன�டுத்்த 
சவண்டும் .  நீரக்்கசிகவ  ்கட்டுப�டுத்்தவும் , 
்ககள்கள் முகளப�க்தக் ்தடுக்்கவும், வரபபு்ககள 
பேதுக்கி சேறு ப்கொண்டு பமழு்க சவண்டும்.

2.1.1.10் நொறறு்வநெயததி

1.0 கிகி அ்சாஸ்ரபரில்லம் மறறும் 
1.0 கிகி �ொஸ்ச�ொ�ொக்டீரியொ அலலது 1.0 கிகி 
அசேொஃ�ொஸ் உயிர உரங்ககள 40 லி நீரு்டன 
சேரத்து, அக்்ககரேலில 15-30 நிமி்டங்கள் 
நொறறு்ககள சநரத்தி பேயது பினனர ந்டவு 
பேயய சவண்டும்.

2.1.1.11் நெடவு்ச்ய்்ல்

்தயொர  பேயயப�ட்்ட  ந்டவு  வயலில 
ந ொ ற று ்க க ள ,  � ரி ்ந து க ர  ப ே ய ய ப � ட் ்ட 
இக்டபவளியில ந்ட சவண்டும். 

நொறறு்கள் வரிகே மறறும் வரிகேயற்ற 
மு க ்ற ்க ளி ல  ந ்ட வு  ப ே ய ய ப � டு கி ன ்ற ன . 
ப�ரும்�ொலும் ந்டவு இய்நதிரங்கள் மூலமொ்க ந்டவு 
பேயயும்ப�ொழுது வரிகே முக்றயிலும், மனி்த 
சவகலயொட்்கள் மூலம் ந்டவு பேயயும்ப�ொழுது 
வரிகே மறறும் வரிகேயற்ற முக்ற்களிலும் 
ந்டவு பேயயப�டுகி்றது. 

2.1.1.12் உபய்உரங்ிர்இடு்ல்

• ந ்ட வு  ப ே ய ்த  ஐ ்ந து  ந ொ ட் ்க ளு க் கு ப 
பின  எ க்்டருக்கு  250 கிகி  அ்சா்லா 
உயிர உரத்க்த ந்டவு வயலில இட்டு, 
வளரத்து மு்தல ்ககளபயடுபபினச�ொது 
மண்ணுக்குள் அமிழத்்த சவண்டும். 

• எ க் ்ட ரு க் கு  ்த ல ொ  2 . 0  கி கி 
அ்சாஸ்ரபரில்லம் மறறும் �ொஸ்ச�ொ 

� ொ க் டீ ரி ய ொ  அ ல ல து  அ ச ே ொ ஃ � ொ ஸ் 
(உட்புகுத்துயிரி) உயிர உரங்ககள 25 கிகி 
ப்தொழு உரம் மறறும் 25 கிகி மண்ணு்டன 
சேரத்து ந்டவுக்கு முன�ொ்க ந்டவு வயலில 
இ்ட சவண்டும். 

• எக்்டருக்கு 2.5 கிகி  சூ்டைா்�ானாஸ் 
ஃபுளூைசன்ஸ் உயிர பூேணக்ப்கொலலிகய 
50 கிகி ப்தொழு உரம் மறறும் 25 கிகி 
மண்ணு்டன  சேரத்து  ந்டவு  வயலில 
ந ்ட வு க் கு  மு ன � ொ ்க  சீ ர ொ ்க த்  தூ வ 
சவண்டும். 

• வ ்ற ட் சி ப  � ரு வ ங ்க ளி ல  ே ொ கு � டி 
பேயயப�டும் பநற�யிருக்கு 10 கிகி ப�ொடி 
பேயயப�ட்்ட நீலப�ச்கே �ொசிகய ந்டவு 
பேய்த 10 நொட்்களுக்குப பினனர நிலத்தில 
இட்டு, பமலலிய �்டலமொ்க நீகர வயலில 
ச்தக்்க சவண்டும். 

2.1.1.13்  பய்ினள்ல்்/் ாடு்நிரபட்ல்

ச ந ர டி  ப ந ல  வி க ்த ப பு  மு க ்ற யி ல 
�யிர  எண்ணிக்க்ககய  �ரொமரிப�்தற்கொ்க 
இச்பேயல  பின�ற்றப�டுகி்றது .  விக்தபபு 
பேய்த  �த்து  நொட்்களுக்குள்  இர்கத்திறகு 
ஏற�  இக்டபவளிகயப  �ரொமரிப�்தற்கொ்க 
� யி ர  ்க க ள ்த ல  /  � ொ டு  நி ர ப பு ்த ல 
சமறப்கொள்ளப�டுகி்றது. 

2.1.1.14் ினள்நியோிம்்

�யிர ,  ்ககள்களுக்கு  இக்டயிலொன 
ச � ொ ட் டி க ய  ஆ ர ம் �  நி க ல யி ச ல ச ய 
்தவிரக்்க ந்டவு பேய்த மூனறு நொட்்களுக்குள் 
பி யூ ட் ்ட ொ கு ச ள ொ ர  ( 2 . 5  லி / எ க் ்ட ர )  ( அ ) 
பிரிட்டிலலொகு சளொர  ( 6 0 0  மிலி / எக்்டர) 
மரு்நக்த  50 கிகி  மணலு்டன  சேரத்து  ந்டவு 
வ ய லி ல  இ ்ட  ச வ ண் டு ம் .  ச ்த க வ ப � டு ம் 
� ட் ே த் தி ல  ந ்ட வு ப ே ய ்த  2 0  ம ற று ம்  4 0 
வது  நொட்்களில  க்கக்்ககள  எடுக்்கலொம் . 
்க க ள ்க ள்  மு க ள த் ்த பி ன பு ,  2 , 4   –  D 
சேொடியம்  உபக�  (1.25 கிகி/எக்்டர) என்ற 
அளவில  6 2 5  லி  நீரில  ்கல்நது  ப்தளித்து  
்கட்டுப�டுத்்தலொம் . 
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2.1.1.16் நீய்நியோிம்்

பநல, �குதி – நீரவொழத் ்தொவரமொக்கயொல 
குக்ற்ந்த�ட்ேம் 2.5 பேமீ நீர �ரொமரிக்்கப�்ட 
சவண்டும். சில பநல வளரபபு்கள் (cultures) 
்கொயச்ேலும்  �ொயச்ேலும்  என்ற  நீரப�ொேன 
முக்றயில  அதி்க  ம்கசூல  ்தர  வலல்தொ்கக் 
்கண்்டறியப�ட்டுள்ளது. நிலவும் ்தட்�பவப�நிகல 
மறறும் மண் வக்ககயப ப�ொருத்து �ொேன 
்கொல  இக்டபவளி  நிரணயிக்்கப�டுகி்றது . 
பநற�யிருக்்கொன  நீரத்ச்தகவ  சுமொர  1240 
மிமீ என ்கணக்கி்டப�ட்டுள்ளது. 

2.1.1.17் முதியசசி்மறறும்்அறுேனட

�யிர மறறும் மணி்களில நி்றமொற்றம், 
ஈரப�்தத்தின அளவு, வொழநொள் ஆகியவறறின 
அடிப�க்டயில முதிரச்சி ்கணிக்்கப�டுகி்றது. 
மனி்த சவகலயொட்்கள் அலலது ஒருஙகிகண்ந்த 
அறுவக்ட  இய்நதிரம்  மூலமொ்க  அறுவக்ட 
ப ே ய ய ப � ட் டு  உ ல ர த் தி ,  ்த ர ம்  பி ரி த் து 
சேமிக்்கப�டுகி்றது. 

2.1.1.18் மிசூல்

இர்கம்
ம்கசூல்	 

(்டன்	/	எக்டர)

–றுகிய்ிால்இரிங்ிர் 6.0்க்6.5

மததிய்ிால்இரிங்ிர் 4.5்க்5.5

நீணட்ிால்இரிங்ிர் 6.0்க்8.5

வீரிய்ஒட்டு்இரிங்ிர 7.0்க்7.5

மாைாோரி 3.0்க்3.5

2.1.1.19் ச்ம்னம்சநெல்்்ா– ச்(SRI)

ப ே ம் க ம  ப ந ல  ே ொ கு � டி  ( Sy s te m 
of Rice Intensification) என�து விகல 
ப ்க ொ டு த் து  வ ொ ங கு ம்  இ டு ப � ொ ரு ட் ்க க ள 
ேொரொமல சேறறுைவு ேொகு�டியில பநலலின 
உற�த்திகய  அதி்கரிக்்க  உருவொக்்கப�ட்்ட 
ேொகு�டி முக்றயொகும். 

ம ்ட ்க ொ ஸ் ்க க ர ச் 
ச ே ர ்ந ்த  ப ெ ன றி  டி 
லொலொனி என்ற ஃபபரனச் 
�ொதிரியொர 20 வரு்டங்களொ்க 

2.1.1.15் உர்நியோிம்்

மண் �ரிசேொ்தகன பேயது உரமிடுவது 
சி ்ற ்ந ்த து .  எ னி னு ம்  ம ண்  � ரி ச ே ொ ்த க ன 
பேயயொ்த �ட்ேத்தில கீழக்்கொணும் ப�ொதுவொன 
உரப�ரி்நதுகரகயப பின�ற்றலொம். 

இர்கங்கள்

உர	அளவு	 

(கிகி/எக்டர)

N P K

–றுகிய்ிால்இரிங்ிர 120 40 40

மததிய்ிால்இரிங்ிர 150 50 50

நீணட்ிால்இரிங்ிர 150 50 50

வீரிய்ஒட்டு்இரிங்ிர 175 60 60

(i)	நுண்ணூட்டமிடுதல்	

ஓ ர  எ க் ்ட ரு க் கு  2 5  கி கி  து த் ்த ந ொ ்க 
ே ல ச � ட்  ம ற று ம்  2 5  கி கி  நு ண் ணூ ட் ்ட க் 
்கலகவகய 1:10 என்ற விகி்தத்தில ப்தொழு 
உரத்து்டன ்கல்நது உதிரியொன �்தத்தில 30 
நொட்்கள்  �்தப�டுத்தி ,  ந்டவுக்கு  முன�ொ்க 
நிலத்தில இ்ட சவண்டும்.

(ii)்ஜிப்ம்்இடு்ல்

்கக்டசி  உைவின  ச�ொது ,  எக்்டருக்கு 
500 கிகி  ஜிபேம்  உரத்க்த  இ்ட  சவண்டும் . 
இ து  ்க ொ ல சி ய ம்  ம ற று ம்  ்க ்ந ்த ்க ச் ே த் க ்த 
அளிக்கி்றது . 

(iii)்இனல்ேழி்உரமிடு்ல்்

• துத்்தநொ்க குக்ற�ொடு ஏற�டும் ச�ொது ள்கரா 
(Khaira) என்ற சநொய ஏற�ட்டு விகளச்ேல 
�ொதிக்்கப�டும். இ்தகனத் ்தவிரக்்க 0.5% 
துத்்தநொ்க ேலச�ட் மறறும் 1.0% யூரியொ 
்ககரேகல 15 நொட்்கள் இக்டபவளியில 
குக்ற�ொடு நிவரத்தியொகும் வகர இகல 
வழியொ்கத் ப்தளிக்்க சவண்டும். 

• 1.0% யூரியொ, 2.0% DAP மறறும் 1.0% 
ப�ொட்்டொசியம் குசளொகரடு ்ககரேகல 
்கதிர்கள் ச்தொனறும் ேமயத்திலும், 10 
நொட்்கள் ்கழித்து ஒரு முக்றயும் ப்தளிக்்க 
சவண்டும். 
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நென்னமிர

• நீர மறறும் விக்த சிக்்கனம்
• இளம் நொறறு்ககள அதி்க இக்டபவளியில 

ந்டவு  பேயவ்தொல  சவர  வளரச்சி , 
தூ ர ்க ளி ன  எ ண் ணி க் க ்க  ம ற று ம் 
்தொனிய உற�த்தி அதி்கமொகி விகளச்ேல  
அதி்கரிக்கி்றது. 

• ச்கொசனொ வீ்டர �யன�டுத்துவ்தொல ்ககள 
நிரவொ்கத்திற்கொன பேலவு குக்றகி்றது. 

• இகல வண்ண அட்க்டகயப �யன�டுத்தி 
உரமிடுவ்தொல  உரத்ச்தகவ  மறறும் 
பேலவு  குக்றகி்றது ; சுறறுபபு்றச்சூைல 
�ொது்கொக்்கப�டுகி்றது. 

• இக்டபவளி  அதி்கமொ்க  இருப�்தொல 
பூச்சி்கள் மறறும் சநொய்களின ்தொக்்கம் 
குக்றகி்றது. 

• உற�த்தி  பேலவு  குக்ற்நது  ம்கசூல 
அதி்கரிப�்தொல, விவேொயியின வருமொனம் 
அதி்கரிக்கி்றது.

ஆயவு  பேயது  இ்தன  முக்கிய  கூறு்ககள 
உ ரு வ ொ க் கி ன ொ ர .  இ து  ்த மி ை ்க  அ ர ே ொ ல 
இராஜராஜன் 1000 என அகைக்்கப�டுகி்றது. 

ச்ம்னம்சநெல்்்ா– சபன்்விாட் ாடுிர்

• மி்கக் குக்ற்ந்த விக்தயளவு – 5 கிகி/எக்்டர

• சமட்டுப�ொத்தியில நொற்றங்கொல வளரபபு 
• 14 நொட்்கள்  வயதுக்டய  நொறறு்ககள  

ந்டவு பேய்தல

• ேதுர ந்டவு முக்றயில குத்துக்கு ஒரு நொறறு 
(22.5×22.5 பேமீ / 25×25 பேமீ)

• ந்டவு பேய்த 10, 20, 30, 40 நொட்்களில 
ச்கொசனொ வீ்டர �யன�டுத்தி ்ககள்ககள 
மண்ணில அமிழத்தி உரமொக்கு்தல. 

• இகல வண்ண அட்க்டகய �யன�டுத்தி 
்தகைச்ேத்து உரங்ககள இடு்தல

• நீர மக்றய நீர ்கட்டு்தல
• அதி்க ம்கசூல

1. டழுதிக்ிாய சநெல் 

2. ில்லுருணனடயான்

3. சூனல –றுனே

4. –ழியசச்ான்

5. ோல் சிேபட

6. சேரனள –ருவிக்ிாய

7. சீரி ்ம் ா

8. சூரன் –றுனே

9. னே–ணடா 

10. கிசசிலி ்ம் ா

11. பிச்ாேனர

12. சின்ை ்ம் ா்/்ட ்ம் ா

13. –தினரோல் ்ம் ா

14. மரசநெல்

15. ில்லிமனடயான்

16. ிருபட ிவுணி

17. ்ணச ிாய

18. ேரபட –னடஞ்ான்

்பாரம்்பரிய	நெல்	வத்க்கள்

19. –ழி  ுச்ான்

20. சிததினரக் ிாய

21. சிேபட சிததினரக் ிாய

22. முருங்னிக் ிாய

23. நூறுப தது

24. அரியான்

25. ் னடக்ிாய

26. பூங்ிாய

27. –றுனேக் ிளஞசியம்

28. சநொறுங்ின்

29. ில்லுருணனடிாய

30. ் ங்ி ்ம் ா

31. நீலன் ்ம் ா

32. ோடன் ்ம் ா

33. ில்யாண ்ம் ா

34. ் ம் ா வமா்ைம்

35. ிருடன் ்ம் ா

36. பிசினி

37. தூய மல்லி

38. ிளயப ானல

39. –னடோனழ

40. கூம் ோனல

41. முட்னடக்ிாய

42. ச்ம் ானல

43. ிப க்ிாய

44. ச ருங்ிாய

45. ிாலா நெமக்

46. மாபபிரனள ்ம் ா

47. ிாட்டுயாைம்

48. அறு ்ாம் –றுனே

49. இலுபன பபூ ்ம் ா

50. வ்லம் ்ன்ைா
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2.1.2	 மக்காச்சாளம்	சாகு்படி

தாவரவியல்	ந்பயர : 

ஜியா மெய்ஸ் (Zea mays)

குடும்்பம்்:்வ ாவயசிவய

தாய்கம்்:்ச்மக்சிவிா்மறறும்்மததிய்

அசமரிக்ிா

மக்்கொச்சேொளம் �லசவறு சூழநிகல்களில 
வளரக்கூடிய �யிரொகும். இது தானியப் பயிர்களின் 
இராணி எனறு அகைக்்கப�டுகி்றது. உலகில 
160 க்கும் சமற�ட்்ட நொடு்களில, 150 மிலலியன 
எக்்டர �ரப�ளவில ேொகு�டி பேயயப�டுகி்றது. 
மக்்கொச்சேொள  உற�த்தியில  உல்களவில 
அபமரிக்்கொ மு்தலி்டம் வகிக்கி்றது. இ்நதியொவில 
்கரநொ்ட்கொ, மத்தியப பிரச்தேம், ம்கொரொஷட்ரொ, 
ரொஜஸ்்தொன ,  பீ்கொர ,  உத்்தரப  பிரச்தேம் , 
ப்தலுங்கொனொ, குஜரொத் மறறும் ்தமிழநொட்டில 
மக்்கொச்சேொளம் ேொகு�டி பேயயப�டுகின்றது. 
மக்்கொச்சேொளம் இ்நதியொவில 8.69 மிலலியன 
எக்்டர �ரப�ளவில ேொகு�டி பேயயப�டுகி்றது; 
உற�த்தி  21.81 மிலலியன  ்டன்களொகும் ; 
உற�த்தித்தி்றன 2509 கிகி/எக்்டர. 

்தொனியத்திற்கொ்க  மட்டுமலலொமல , 
�லசவறு சவளொண்ேொர ப்தொழிறேொகல்களுக்கு 
மூ ல ப ப � ொ ரு ள ொ ்க  இ ரு ப � ்த ொ ல , 
மக்்கொச்சேொளத்தின ச்தகவ உள்நொட்டிலும், 
அ ய ல ந ொ ட் டி லு ம்  அ தி ்க ரி த் து ள் ள து . 
இ து  C 4 ்த ொ வ ர ம ொ ்க  இ ரு ப � ்த ொ ல ,  ‘ பு வி 
பவப�மயமொகும் ’  ்தறச�ொக்தய  சூைலுக்கு 
ஏற்றது. �லசவறு சூைல்களிலும் வளர்நது, 
அதி்க ம்கசூல ்தரக்கூடிய்தொல, விவேொயி்களின 
வருமொனத்க்தயும் ப�ருக்்கவலல ‘எதிர்கொல 
்தொனியம்’ மக்்கொச்சேொளமொகும். 

2.1.2.1் ச ாருளா்ார்முக்கியததுேம்

ம க் ்க ொ ச் ச ே ொ ள ம்  ம னி ்த ர ்க ளு க் கு 
உணவொ்கவும் ,  ்கொலநக்டத்  தீவனமொ்கவும் 
ச்கொழித் தீவனமொ்கவும் �யன�டுகி்றது. சமலும் 
3500 ப�ொருட்்களின உற�த்திக்கு மூலமொ்க 
இருக்கி்றது. இதில 71 – 72% ஸ்்டொரச், 9 – 
10 % புர்தம் ,  9 –  10% நொரச்ேத்து ,  4.0 – 
4.5% ப்கொழுபபுச்ேத்து, 2.0 – 3.0% ேரக்்ககர 

2.1.1.20் நெறுமை்சநெல்்

ே க ம த் ்த பி ன  ்த னி த் து வ ம ொ ன 
நறுமணத்க்த உக்டய பநல இர்கங்கள் நறுமண 
நநல் இர்கங்கள் ஆகும். மி்க நீண்்ட, பமலலிய, 
பமனகமயொன, மணம் மறறும் நறசுகவகய 
‘ � ொ சு ம தி ’  இ ர ்க ங ்க ள்  ப ்க ொ ண் டு ள் ள ன . 
பிரியொணி, புலொவ ச�ொன்ற சி்றபபு உணவு்ககளத் 
்தயொரிக்்க �ொசுமதி அரிசி ஏற்றது. உள்நொட்டு 
மறறும் அயலநொட்டு ே்நக்த்களில மற்ற பநல 
வக்க்ககளக்  ்கொட்டிலும்  �ொசுமதி  சுமொர 
மூனறு ம்டஙகு அதி்க வருமொனத்க்த ஈட்டித் 
்தருகி்றது. 

இது  �ைங்கொல்நப்தொட்ச்ட ,  இ்நதிய 
துகணக் ்கண்்டத்தின வ்டக்கு மறறும் வ்டசமறகுப 
�குதி்களில  விகளவிக்்கப�ட்டு  வருகி்றது . 
�ஞேொப, ஹிமொச்ேலப பிரச்தேம், ரொஜஸ்்தொன, 
உத்திரப  பிரச்தேம் ,  உத்்தரொஞேல ,  ஜம்மு 
்கொஷமீர  ச�ொன்ற  மொநிலங்களில  �ொசுமதி 
பநல ேொகு�டி பேயயப�டுகி்றது. 

்பாரம்்பரிய	ெறுமண	நெல்	

இர்கங்கள்	

• கிருஷைவ ாக்

• ராஜவ ாக்

•  ாதுஷாவ ாக்

• சீரி்்ம் ா

இரிங்ிர்

�ொசுமதி 217, �ஞேொப �ொசுமதி – 1, ்கஸ்தூரி, 
பூேொ �ொசுமதி – 1, ெரியொனொ �ொசுமதி – 1, 
�ொசுமதி 370 

 ாசுமதி்சநெல்்மறறும்்அரிசி
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ம ற று ம்  1 . 4 %  ்த ொ து  உ ப பு ்க ள்  உ ள் ள ன . 
இ து  எ ரி ப � ொ ரு ள ொ ்க வு ம்  � ய ன � டு கி ்ற து . 
இ ்த ன  ஸ் ்ட ொ ர ச்  ம ரு ்ந து  ப ்த ொ ழி ற ே ொ க ல , 
நூ ற � ொ க ல ,  ்க ொ கி ்த  ப ்த ொ ழி ற ே ொ க ல 
ம ற று ம்  உ ண வு த்  ப ்த ொ ழி ற ே ொ க ல ்க ளி ல 
�யன�டுத்்தப�டுவ்தொல, மக்்கொச்சேொளத்தின 
ச்தகவ அதி்கரித்து வருகி்றது. எத்்தனொல மறறும் 
�ொனங்கள்  ்தயொரிபபிலும்  மக்்கொச்சேொளம் 
�யன�டுத்்தப�டுகி்றது. 

2.1.2.2் ்ட் சேப நினல்

சேப நினல 15
0
 - 32

0
C

மனழயளவு 500்க்750்மிமீ

உயரம் 2500்மீ்MSL

2.1.2.3் மணேளம்

மக்்கொச்சேொளப  �யிர  ேொகு�டிக்கு 
ஆைமொன, வளமொன, வடி்கொல வேதி ப்கொண்்ட 
மண் ச்தகவ. ்கொர அமில நிகல 7.5 மு்தல 
8.5க்குள் இருக்்க சவண்டும். 

2.1.2.4்  ட்டம்்மறறும்்இரிம்

ஆசப் ட்டம்்

(ஜுனல்க்ஆிஸ்ட்)

TNAU(MH)்CO்6,்CO்

(BC)்1,்COH(M)்4

டரட்டாசிப் ட்டம்்

(ச்ப.்க்அக்.)

TNAU(MH)்CO்6,்CO்

(BC)்1,்COH(M)்4

ன்ப் ட்டம்் 

(ஜை.்க்பிப.)

TNAU(MH)்CO்6,்CO்

(BC)்1,்COH(M)்4்

2.1.2.5் வின்யளவு

CO்1,்TNAU(MH)்CO்6் 20்கிகி்/்எக்டய

CO்(BC)்1 25்கிகி்/்எக்டய

்னியாய்வீரிய்ஒட்டு்

இரிங்ிர

15கிகி்/்எக்டய

2.1.2.6் வின்்வநெயததி

இரசாயன	பூசணகந்கால்லி

ிாய ன்டசிம்்

அல்லது்திரம்

2.0்கி்/்கிகி்வின்

உயிர	பூசணகந்கால்லி

டிரைக்காமடைரொ 

விரிடி

4.0்கி்/்கிகி்வின்

சூ்டைா்ொனாஸ் 

ஃபுளுைசன்ஸ்

10.0்கி்/்கிகி்வின்

உயிர	உரம்

அ்சாஸ்ரபைரில்லம் 

மறறும்்

 ாஸ்வ ா ாக்டீரியா

்லா்200கி்/்

எக்டருக்–த்

வ்னேயாை்வின்

பூசசிகந்கால்லி

இமிடா–வளாபரிட் 10.0்கி/்கிகி்வின்

2.1.2.7் நிலம்்்யாய்ச்ய்்ல்்

்கக்டசி உைவிறகு முன�ொ்க எக்்டருக்கு 
12.5 ்டன ப்தொழு உரமிட்டு, ேட்டிக் ்கலபக� 
மறறும் ப்கொத்துக் ்கலபக� �யன�டுத்தி நிலத்க்த 
நனகு உை சவண்டும். ஆறு மீட்்டர நீள, 60 
பேமீ இக்டபவளியில �ொர்கள் அகமக்்கலொம் 
அலலது 10 மீ நீள, 2.5 மீ அ்கல �ொத்தி்கள் 
அகமக்்கலொம். 

்தயொர பேயயப�ட்்ட நிலத்தில 60×25 
பேமீ இக்டபவளியில குழிக்கு இரண்டு விக்த்கள் 
வீ்தம்  நொனகு  பேமீ  ஆைத்தில  விக்த்ககள 
விக்தக்்க சவண்டும். விக்தத்்த 12 – 15 வது 
நொளில மற்றக்த ்ககள்நது வி்ட சவண்டும். 
முகளக்்கொ்த இ்டங்களில முகள ்கட்்டப�ட்்ட 
விக்த்ககள விக்தக்்க சவண்டும்.

2.1.2.8் ினள்நியோிம்

ந்டவு  பேய்த  மூனறு  நொட்்களுக்குள் 
மு க ள க் கு ம்  மு ன  ப ்த ளி க் கு ம்  ்க க ள க் 
ப்கொலலியொன அட்ரசின மரு்நக்த 2.5 கிகி/
எக்்டர என்ற அளவில பினசனொக்கித் ப்தளித்து 
வர சவண்டும். ்ககளக்ப்கொலலி �யன�டுத்்தொ்த 
ேமயத்தில விக்தத்்த 15, 30 மறறும் 45 வது 
நொட்்களில மூனறு முக்ற க்கக்்ககள எடுக்்க 
சவண்டும். 
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2.1.2.9் நீய்நியோிம்்

�யிரின முக்கிய வளரச்சிப �ருவங்களொன 
விக்த முகளக்கும் �ருவம் (Seed germination), 
வளரச்சிப �ருவம் (Vegetative phase), பூக்கும் 
�ருவம் (Flowering phase) மறறும் முதிரச்சிப 
�ருவம் (Maturity phase) ஆகிய ்கொல ்கட்்டங்களில 
நீர �ற்றொக்குக்ற இருக்்கக் கூ்டொது.

2.1.2.10் உர்நியோிம்

ச்ாழு்உரம் 12.5்டன்்/்எக்டய

அ்சாஸ்ரபைரில்லம் 2.0்கிகி்/்எக்டய

இரசாயன	உரம்	(NPK	/	எக்டர)

இரிங்ிர 135:்62.5:்50்கிகி்

வீரிய்ஒட்டு்இரிங்ிர 250:்75:்75்கிகி்

நுணணூட்டக்்ிலனே 12.5்கிகி்/்எக்டய

அசயுரம்:

்கொல �ஙகு ்தகைச்ேத்து, முழு மணி 
மறறும் ேொம்�ல ேத்க்த விக்தப�்தறகு முன 
இ்ட சவண்டும். 

வமலுரம்:்

விக்தத்்த 25வது நொளில, ்தகைச்ேத்தில 
� ொ தி  அ ள வு  உ ர த் க ்த  இ ட் டு  ம ண் ண ொ ல 
மூ ்ட ச வ ண் டு ம் .  மீ்தம்  உள்ள  ்கொல  �குதி 
்த க ை ச் ே த் க ்த  வி க ்த த் ்த  4 5 வ து  ந ொ ளி ல 
இ்டசவண்டும்.

உ்டல்	ஆ்ராககியத்தில்	சிறு	

தானியங்களின்	்பஙகு	

• சிறு்்ானியங்ிர்உடல்்

சுறுசுறுபபிற–்ிாரைமாை்

ச்ரட்வடானின்்உற ததிக்–்

உ்வுகின்்றை.்

• அன்்றாடம்் யன் டுததுே்ால்்

இரணடாம்்ேனி்(Type்II)்்யக்ினர்

வநொய்்ேருேதில்னல.

• சிறு்்ானியங்ிளில்்நொயச்தது்

மி–நதுரள்ால்,்டறறுவநொய்்ேருேது்

்டுக்ிப டுகி்றது.்

2.1.2.11் அறுேனட

்கதிரின சமல ச்தொல �ழுபபு நி்றமொகி, 
விக்த்கள் ்கொய்ந்த பினனர ்கதிர்ககள அறுவக்ட 
பேயது, உலர கவத்து விக்தப பிரிப�ொகன 
�யன�டுத்தி ்தொனியங்ககளப பிரித்ப்தடுக்்க 
சவண்டும்.

�யிரின வயது 105-115 நொட்்கள்.

2.1.2.12் மிசூல்்(கிகி்/்எக்டய)

இரிம் 5000- 5500 

வீரிய்ஒட்டு்இரிம் 6000- 8000 

 2.2	 ்பயறுவத்கப	்பயிர்கள்	(Pulses)

மனி்தனின உணவில ்தொவர புர்தச்ேத்திகன 
அளிக்்கக்கூடிய �யிர்கள் �யறுவக்கப �யிர்கசள 
ஆகும். ்தொனியப �யிர்ககளக் ்கொட்டிலும் மூனறு 
ம்டஙகு (20– 30%) புர்தச்ேத்து �யறுவக்கப 
�யிர்களில  உள்ளது .  எனசவ  புர்தச்ேத்து 
குக்ற�ொடு  ஏற�்டொமல  ்தடுக்்க ,  ேரிவிகி்த 
உணவில �யறுவக்கப �யிர்களின �ஙகு மி்கவும் 
இனறியகமயொ்தது.

உல்களவில  79  மிலலியன  எக்்டர 
�ரப�ளவில 71 மிலலியன ்டன �யறுவக்க்கள் 
உ ற � த் தி  ப ே ய ய ப � ட் டு ள் ள ன  ;  இ ்த ன 
உற�த்தித்தி்றன  910 கிகி/எக்்டர  (2015 – 
2016). உல்க �யறுவக்க்களின உற�த்தியில 
25-28% இ்நதியொவில உற�த்தி பேயயப�ட்டு 
நு்கரப�டுகி்றது.

துவகர, ப்கொண்க்டக்்க்டகல, உளு்நது, 
� ொ சி ப � ய று ,  ்த ட் க ்ட ப � ய று ,  � ட் ்ட ொ ணி , 
ப்கொள்ளு, நரிப�யறு, மசூர �ருபபு, ரொஜமொ, 
லி ம ொ  பீ ன ,  அ வ க ர ,  ப ம ொ ச் க ே ,  ச ே ொ ய ொ 
பமொச்கே, ப்கொத்்தவகர மறறும் பரொட் பீனஸ் 
ச�ொன்றகவ உல்களவில ேொகு�டி பேயயப�டும் 
�யறுவக்கப �யிர்கள் ஆகும். �யறு வக்க்கள் 
�ச்கே ்கொய்கறி்களொ்கவும், ்தொனியங்களொ்கவும் 
உ ட் ப ்க ொ ள் ள ப � டு கி ன ்ற ன .  மு க ள ்க ட் டி ய 
� ய று  வி க ்த ்க ளி ல  க வ ட் ்ட மி ன ்க ளு ம் , 
்தொது  உபபு்களும்  நிக்ற்நதுள்ளன .  இகவ 
புர்தச்ேத்து மிகு்ந்த ்கொலநக்டத் தீவனங்களொ்க 
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�யன�டுகின்றன;  சமலும்,  வளம் குக்ற்ந்த 
மண்ணிலும் நனகு வளர்நது அதி்க ம்கசூல 
ப்கொடுக்்கக்கூடியகவ. �யறுவக்கப �யிர்களின 
ச வ ர  மு டி ச் சு ்க ளி ல  ரை்சாபியம்  எ ன ்ற 
�ொக்டீரியொவொல  வளிமண்்டலத்தில  உள்ள 
க ந ட் ர ஜ ன  நி க ல  நி று த் ்த ப � டு வ ்த ொ ல 
ம ண் வ ள ம்  ச ம ம் � டு கி ்ற து .  இ ்த ன ொ ல 
�யிர  சுைறசியிலும் ,  ்கலபபுப  �யிர  மறறும் 
ஊ டு � யி ர  தி ட் ்ட ங ்க ளி லு ம்  இ ப � யி ர ்க ள் 
முக்கிய அங்கமொ்க விளஙகுகின்றன. சமலும் 
� சு ்ந ்த ொ ள்  உ ர ம ொ ்க வு ம் ,  மூ டு � யி ர ொ ்க வு ம் 
�யன�டுத்்தப�டுவ்தொல  மண்  மறறும்  நீர 
வ ள ம்  � ொ து ்க ொ க் ்க ப � டு கி ்ற து ;  ்க க ள ்க ள் 
வளரொமல ்தடுக்்கப�டுகி்றது; மண் அரிமொனம் 
்த டு க் ்க ப � டு கி ்ற து .  இ வ ற றி ன  வ ொ ழ ந ொ ள் 
குக்றவொ்க  இருப�்தொல ,  ஒரு  வரு்டத்தில 
இரண்டு (அ) மூனறு முக்ற ேொகு�டி பேயது 
உ ்ட ன டி  ல ொ � த் க ்த  ப � ்ற ல ொ ம் .  � ரு ப பு , 
ப�ொரி்க்டகல, அப�ள ப்தொழிறேொகல்களுக்கு 
இகவசய மூலபப�ொருட்்களொகும்.

2.2.1	 துவதர	சாகு்படி

தாவரவியல்	ந்பயர : 

கஜானஸ் கஜன் (Cajanus cajan)
குடும்்பம்்:்சலகூமிவைசிவய

தாய்கம்்:்இநதியா,்ஆஃபரிக்ிா

2.2.1.1் ச ாருளா்ார்முக்கியததுேம்

து வ க ர  பு ர ்த ச் ே த் து  மி கு ்ந ்த  � ய று 
வக்கயொகும். சில �குதி்களில இளங்கொய்கள் 
்க ொ ய ்க றி ய ொ ்க வு ம் ,  மு ற றி ய  வி க ்த ்க ள் 
உ க ்ட க் ்க ப � ட் டு  உ ண வு  ்த ய ொ ரி க் ்க வு ம் 
� ய ன � டு கி ்ற து .  ்க ொ ய ்ந ்த  ்த ண் டு ப  � கு தி 
எ ரி ப � ொ ரு ள ொ ்க ப  � ய ன � டு கி ்ற து .  இ ்த ன 
இ க ல ்க ள் ,  ்க ொ ய ்க ள் ,  வி க ்த ்க ள்  ம ற று ம் 
� ்த ப � டு த் ்த ப � ட் ்ட  பி ன  கி க ்ட க் ்க க் கூ டி ய 
்கழிவு்கள்  ்கொலநக்ட்களுக்குத்  தீவனமொ்கப 
� ய ன � டு கி ன ்ற ன .  சி ல  இ ்ட ங ்க ளி ல  இ து 
�சு்ந்தொள் உரமொ்கப �யன�டுத்்தப�டுகி்றது (ஓர 
எக்்டருக்கு 90 கிகி கநட்ரஜகன மண்ணிறகு 
அளிக்கி்றது).

2.2.1.2் ்் ட் சேப நினல்மறறும்்மணேளம்

மி்தமொன பவப�ம் மறறும் குக்ற்ந்த 
ஈரப�்தம்  ச்தகவ .  ்கொர  அமிலநிகல  5.0 – 
6.0 ப்கொண்்ட மண் துவகர ேொகு�டி பேயய 
ஏற்றது; ்களர மறறும் உவர மண்ணில சவர 
முடிச்சு்கள் உருவொ்தல ்தக்ட�டும்.

2.2.1.3்  ட்டம்்மறறும்்இரிம்

்பட்டம் இர்கம்

னேிாசிப் ட்டம் CO(RG)்7

ஆசப் ட்டம் CO்6,்LRG்41,்Vamban்2

டரட்டாசிப் ட்டம் CO(RG)்7,்APK்1

மாயிழிப் ட்டம் CO(RG)்7,் VBN்(RG)்3,்

APK1

சிததினரப் ட்டம்்/்

ேரபடப பய

VBN்(RG)3,்BSR1,

VBN்2,்LRG்41,்CO(RG)்7

2.2.1.4் வின்யளவு்(கிகி்/்எக்டய)

இரிங்ிர CO 

6

Vamban்

2

LRG்

41

CO 

(RG)்

7

VBN்

(RG)்

3

APK்

1

்னிப பய 8 8 8 15 15 15

ஊடு பய 3 3 3 5 5 5

BSR 1 (வரபபுப�யிர): 50 கி / 100 மீ

2.2.1.5் வின்்வநெயததி

இரசாயன	பூசணகந்கால்லி

ிாய ன்டசிம்்அல்லது்

திரம்

2.0்கி்/்கிகி்வின்

உயிர	பூசணகந்கால்லி

டிரைக்காமடைரொ 

விரிடி

4.0்கி்/்கிகி்வின்

சூ்டைா்ொனாஸ் 

ஃபுளுைசன்ஸ்

10.0்கி்/்கிகி்வின்

உயிர	உரம்

ரை்சாபியம்்மறறும்்

 ாஸ்வ ா ாக்டீரியா

்லா்200கி்/்

எக்டருக்–த்்

வ்னேயாை்வின்
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(ii) நுண்ணூட்்டக்்கலகவ 5.0 கிகி / எக்்டர 
மறறும்  துத்்தநொ்க  ேலச�ட்  25கிகி  / 
எக்்டர உரத்க்தத் ச்தகவயொன அளவு 
ப்தொழுஉரத்து்டன  ்கல்நது விக்தக்கும் 
முன நிலத்தில தூவ சவண்டும்.

இனலேழி்ச்ளித்ல்

பூ ச்தொனறு்தகல ஊக்குவிக்்க நொப்தலின 
அசிட்டிக் அமிலம் (NAA) 40மிகி மறறும் 
ேொலிசிலிக் அமிலம் (SA) 100மிகி ஆகியவறக்ற 
ஒரு லிட்்டர நீரில ்கல்நது பூக்கும் முன ஒரு 
முக்றயும், 15 நொட்்கள் ்கழித்து ஒரு முக்றயும் 
ப்தளிக்்க சவண்டும். இகலவழி உரமொ்க DAP 
20கி அலலது யூரியொ 20கி என்ற அளவில ஒரு 
லிட்்டர நீரில ்கல்நது பூக்கும் ்தருணத்திலும், 
15 நொட்்கள் ்கழித்தும் ப்தளிக்்க சவண்டும்.

2.2.1.10் நீய்நியோிம்்

விக்தத்்தவு்டன ,  விக்தத்்த  மூன்றொம் 
நொள், பூ பமொட்டு ச்தொனறும் ேமயம், 50% 
பூக்கும்  ்தருணம்  மறறும்  ்கொய  வளரச்சிப 
�ருவம் ஆகியகவ நீர ச்தகவப�டும் முக்கிய 
்கொல்கட்்டங்களொகும்.

2.2.1.11் ஊடு் பரிடு்ல்்

இ்றகவப �யிரில 4:1 என்ற விகி்தத்தில 
நி ல க் ்க ்ட க ல ப  � யி ரு ்ட ன  து வ க ர க ய ப 
� யி ரி ்ட ல ொ ம் .  3 0 0  மி மீ க் கு  ச ம ல  ம க ை 
ப�றும் இ்டங்களில அ்கத்தி, துவகர (CO 5), 
�ருத்தி (MCU 5, MCU 7), உளு்நது (CO 5) 
ஆகியவறக்ற அடுக்குப�யிரொ்கப �யிரி்டலொம்.

2.2.1.12் அறுேனட்

80% ்கொய்கள் முதிரச்சி அக்ட்ந்தவு்டன 
்கொய்ககளத் ்தனியொ்கசவொ, முழு பேடியொ்கசவொ 
அ று வ க ்ட  ப ே ய து  ப வ யி லி ல  உ ல ர த் தி 
விக்த்ககளப பிரித்ப்தடுக்்கலொம்.

 பரின்்ேயது 170்க்180்நொட்ிர்

BSR்1 270்க்280்நொட்ிர

2.2.1.6் நிலம்்்யாய்ச்ய்்ல்்

்கக்டசி  உைவின  ச�ொது  12 .5  ்டன 
ப்தொழுவுரத்க்த இட்டு ர்கத்திறகு ஏற்றவொறு 
�ொர்கள் அகமக்்க சவண்டும். விக்த சநரத்தி 
பேயயொ்த  �ட்ேத்தில  விக்தக்கும்  முன  2.0 
கிகி  �ொஸ்ச�ொ�ொக்டீரியொ  மறறும்  2.0 கிகி 
சூ்டைா்�ானாஸ்  ஃபுளுைசன்ரஸை  25 கிகி 
ப்தொழு  உரம்  மறறும்  25 கிகி  மண்ணு்டன 
்கல்நது சீரொ்கத் தூவ சவண்டும்.

2.2.1.7் வின்பட்

இர்கங்கள்
தனிப்பயிர	

(நசமீ)

ஊடு்பயிர	

(நசமீ)

CO(RG)்7 60 x 30 120 x 30

VBN(RG)்3 ,்் APK1 60 x 20 120 x 30

CO்6,்VBN்2,்

LRG்41

150 x 30 240 x 30

து வ க ர க ய  வ ர ப பு ப � யி ர ொ ்க 
�யிரிடும்ச�ொது  60 பேமீ  இக்டபவளியில 
விக்த்ககள விக்தக்்க சவண்டும்.

2.2.1.8் ினள்நியோிம்

மு க ள க் கு ம்  மு ன  � ய ன � டு த் து ம் 
்க க ள க் ப ்க ொ ல லி ய ொ ன  ப � ன டி ப ம த் ்த லி ன 
2 .5 லி/எக்்டர  அலலது  பமட்்டலொக்சளொர  
1.0 -1.5 கிகி/எக்்டர என்ற அளவில, விக்தத்்த 
மூன்றொம் நொளில 400 லி நீரில ்கல்நது சீரொ்கத் 
ப்தளிக்்க சவண்டும். முகளத்்த பின ப்தளிக்கும் 
்ககளக்ப்கொலலி்களொன குயிேசலொஃ�ொப ஈக்தல 
(Quizalofop Ethyl) 400 – 600 மிலி/எக்்டர 
அலலது இசமசி்தக�ர (Imazethapyr) 400 – 
600 மிலி/எக்்டர (்ககள்கள் 3 – 4 இகல்கள் 
இருக்கும்  நிகலயில)  ப்தளிப�்தன  மூலம் 
்ககள்ககளக் ்கட்டுப�டுத்்தலொம்.

2.2.1.9் உ்ர்நியோிம்்(NPK்மறறும்்S்/்எக்டய)

(i) இரசாயன உரம்

இ்றனே 25:50:25:20்கிகி

மாைாோரி 12.5்:்25:12.5:10்கிகி
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உ்தவுகி்றது; �சு்ந்தொள் உரமொ்கப �யன�டுகி்றது. 
இதில 24% புர்தம், 60% மொவுச்ேத்து 1.3% 
ப ்க ொ ழு ப பு ச் ே த் து  உ ள் ள து .  இ தி ல  ம ற ்ற 
�யறுவக்கப �யிர்ககளக் ்கொட்டிலும் 5 - 6% 
கூடு்தலொ்க �ொஸ்�ொரிக் அமிலம் உள்ளது. இ்தன 
்தொவர அகமபபு மண் அரிமொனத்க்தத் ்தடுக்்கவும், 
்ககள்ககளக் ்கட்டுப�டுத்்தவும், மண் வளத்க்த 
அதி்கரிக்்கவும் உ்தவுகி்றது.

2.2.2.2் ்் ட் சேப நினல்மறறும்்

மணேளம்்

நலல பவப�ம் மறறும் ஈரப�்தம் உள்ள 
நிக ல  � யி ர  வ ளர ச் சி க்கு  ஏற ்ற து ;  அதி ்க 
�னிகயத் ்தொங்கொது. ்க்டல மட்்டத்தில இரு்நது 
1800 மீ உயரம் வகர இப�யிர �யிரொகி்றது. 
5.5 – 7.0 வகர உள்ள ்கொர அமில நிகல 
ப்கொண்்ட ்கரிேல மண் இப�யிர வளரச்சிக்கு 
உ்க்ந்தது.

2.2.2.3்  ட்டம்்மறறும்்இரிம்

்பட்டம் இர்கம்

ஆசப் ட்டம்

(ஜுன்்-்ஆிஸ்ட்)

VBN்(BG)்4,் 

VBN்(BG)்5,் 

VBN்(BG)்7,்VBN்6்

டரட்டாசிப் ட்டம்

(ச்படம் ய்-்

நெேம் ய)

VBN்3,்VBN்(BG)்4,்

VBN்(BG)்5,்VBN்6,்

CO்6,்APK்1

மாயிழி்/்ன்ப்

 ட்டம்

(ஜைேரி்க்பிபரேரி)

VBN்3,்VBN்(BG)்4,்

VBN்(BG)்5,்VBN்6,்

CO்6,்TMV்1

சிததினரப் ட்டம்

(ஏபரல்்-்வம)

ADT்5

சநெல்்்ரிசு ADT்3

2.2.2.4் வின்யளவு்

இர்கம்
தனிப்பயிர	

(கிகி	/	எக்டர)

்கலபபுப்பயிர	

(கிகி	/	எக்டர)

அனைதது்

இரிங்ிர

20 10

ADT்3 25 -

2.2.1.13் மிசூல்்(கிகி்/்எக்டய)்

இரிங்ிர 1500்க்2000்

BSR்1 1.0்கிகி்/ேருடம்்/்ச்ச

2.2.1.14் நொற்றங்ிால்்நெடவுமுன்ற

• நீண்்ட வொழநொள் ப்கொண்்ட இர்கங்களுக்கு 
ஏற்றது

• �ட்்டம்:
 மொனொவொரி மறறும் இ்றகவ: ஆ்கஸ்ட்
• 200 கமக்ரொன ்தடிமன ப்கொண்்ட, 6” x 4” 

அளவுள்ள மட்கும் க�்ககள �யன�டுத்தி 
நொறறு்கள் உற�த்தி பேயயலொம்.

• மண், மணல மறறும் ப்தொழு உரத்க்த 
1:1:1 என்ற விகி்தத்தில ்கல்நது துகள்கள் 
ப்கொண்்ட  மட்கும்  க�்களில  நிரப� 
சவண்டும்.

• ந்டவுக்கு 30-45 நொட்்களுக்கு முனபு 0.2% 
்கொலசியம்  குசளொகரடு  ்ககரேலில 
ச ந ர த் தி  ப ே ய ய ப � ட் ்ட  வி க ்த ்க க ள 
டிரைக்காடடைர�ா விரிடி (4.0 கி/கிகி விக்த), 
ரை்சாபியம் 100 கி, �ொஸ்ச�ொ�ொக்டீரியொ 
100 கி ச�ொன்றவறறு்டன விக்த சநரத்தி 
பேயது, க�க்கு இரண்டு விக்த்கள் வீ்தம் 
விக்தக்்க சவண்டும். இவவொறு ்தயொர 
பேயயப�ட்்ட நொறறு்ககள ந்டவு வயலில 
நட்டு ேொகு�டி பேயயும்ச�ொது துவகரயில 
அதி்க விகளச்ேகலப ப�்றலொம்.

2.2.2	 உளுந்து	சாகு்படி

்ாேரவியல்்ச யய்:்

விகனா முங்கா (Vigna mungo)

–டும் ம்்:்சலகூமிவைசிவய

்ாயிம்்:்இநதியா்மறறும்்ஆசியா

2.2.2.1் ச ாருளா்ார்முக்கியததுேம்்

இ ்ந தி ய ொ  மு ழு வ து ம்  அ க ன த் து 
�ருவங்களிலும் �யிரி்டக்கூடிய முக்கியமொன 
�யறுவக்கப  �யிர  உளு்நது  ஆகும் .  இது 
முழுகமயொ்கவும், உக்டக்்கப�ட்டு �ருப�ொ்கவும் 
�யன�டுத்்தப�டுகி்றது; அப�ளம் ்தயொரிக்்க 
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600 மிலி/எக்்டர ்கல்நது ப்தளிப�்தன மூலம் 
்ககள்ககளக் ்கட்டுப�டுத்்தலொம் (்ககள்கள் 
3 – 4 இகல்கள் இருக்கும் நிகலயில). 

2.2.2.9் உர்நியோிம்்

(i) இரசாயன உரம் (NPK மறறும் S / எக்டர)

இ்றனே 25:50:25:20்கிகி

மாைாோரி 12.5:25:12.5:10்கிகி்

(ii) நுண்ணூட்்டக்்கலகவ 5.0 கிகி / எக்்டர 
மறறும் துத்்தநொ்க ேலச�ட் 25கிகி / எக்்டர 
உரத்க்தத் ச்தகவயொன அளவு ப்தொழு 
உரத்து்டன  ்கல்நது  விக்தக்கும்  முன 
நிலத்தில தூவ சவண்டும்.

2.2.2.10் இனலேழி்ச்ளித்ல்

பூ ச்தொனறு்தகல ஊக்குவிக்்க நொப்தலின 
அசிட்டிக் அமிலம் (NAA) 40 மிகி மறறும் 
ேொலிசிலிக் அமிலம் (SA) 100 மிகி ஆகியவறக்ற 
ஒரு லிட்்டர நீரில ்கல்நது பூக்கும் முன ஒரு 
முக்றயும், 15 நொட்்கள் ்கழித்து ஒரு முக்றயும் 
ப்தளிக்்க சவண்டும். இகலவழி உரமொ்க DAP 
20 கி அலலது யூரியொ 20 கி என்ற அளவில ஒரு 
லிட்்டர நீரில ்கல்நது பூக்கும் ்தருணத்திலும், 
15 நொட்்கள் ்கழித்தும் ப்தளிக்்க சவண்டும். 

2.2.2.11் நீய்நியோிம்்

விக்தத்்தவு்டன ,  விக்தத்்த  மூன்றொம் 
நொள், பூ பமொட்டு ச்தொனறும் ேமயம், 50% 
பூக்கும்  ்தருணம்  மறறும்  ்கொய  வளரச்சிப 
�ருவம் ஆகியகவ நீர ச்தகவப�டும் முக்கிய 
்கொல்கட்்டங்களொகும்.

2.2.2.12் இரு்அறுேனட்ச்ாழில்்நுட் ம்்

உளு்நது  �யிரின  வயது  சுமொர  70 
ந ொ ட் ்க ள ொ கு ம் .  ்த ஞ ே ொ வூ ர  ம ொ வ ட் ்ட த் தி ல 
�ட்டுக்ச்கொட்க்ட வட்்டத்தில, இ்றகவப �யிரில 
� ரி ்ந து க ர  ப ே ய ய ப � ட் ்ட  உ ர  அ ள வு ்ட ன , 
கூடு்தலொ்க 25-30 கிகி யூரியொ, விக்தத்்த 40-
45வது நொளில சமலுரமொ்க இ்டப�டுகி்றது. 
இ்தனொல  மு்தல  அறுவக்ட  முடி்ந்தவு்டன 

2.2.2.5் வின்்வநெயததி

இரசாயன	பூசணகந்கால்லி

ிாய ன்டசிம்்(அ)்

திரம்

2.0்கி்/்கிகி்வின்்

உயிர	பூசணகந்கால்லி

டிரைக்காமடைரொ 

விரிடி

4.0்கி்/்கிகி்வின்

சூ்டைா்ொனாஸ் 

ஃபுளுைசன்ஸ்

10.0்கி்/்கிகி்வின்்

உயிர	உரம்

ரை்சாபியம் 

மறறும்்

 ாஸ்வ ா ாக்டீரியா

்லா்200்கி்/் 

எக்டருக்–த்

வ்னேயாை்வின்

2.2.2.6் நிலம்்்யாய்ச்ய்்ல்்

்கக்டசி  உைவின  ச�ொது  12 .5  ்டன 
ப்தொழுவுரத்க்த இட்டு ர்கத்திறகு ஏற்றவொறு 
�ொர்கள் அகமக்்க சவண்டும். விக்த சநரத்தி 
பேயயொ்த  �ட்ேத்தில  விக்தக்கும்  முன  2.0 
கிகி  �ொஸ்ச�ொ�ொக்டீரியொ  மறறும்  2.0 கிகி 
சூ்டைா்�ானாஸ்  ஃபுளுைசன்ரஸை  25 கிகி 
ப்தொழு  உரம்  மறறும்  25 கிகி  மண்ணு்டன 
்கல்நது சீரொ்கத் தூவ சவண்டும்.

2.2.2.7் வின்பட்

ம ொ ன ொ வ ொ ரி யி ல  2 5  x  1 0  ப ே மீ 
இக்டபவளியிலும், இ்றகவயில 30 x 10 பேமீ 
இக்டபவளியிலும் விக்தக்்க சவண்டும்.

2.2.2.8் ினள்நியோிம்

மு க ள க் கு ம்  மு ன  � ய ன � டு த் து ம் 
்ககளக்ப்கொலலியொன ப�னடிபமத்்தலின 2.5 
லி/எக்்டர  அலலது  பமட்்டலொக்சளொர  1 .0 
-1.5 கிகி/எக்்டர என்ற அளவில,  விக்தத்்த 
மூன்றொம் நொளில 400 லி நீரில ்கல்நது சீரொ்கத் 
ப்தளிக்்க சவண்டும். முகளத்்த பின ப்தளிக்கும் 
்ககளக்ப்கொலலி்களொன குயிேசலொஃ�ொப ஈக்தல 
(Quizalofop Ethyl) 400 – 600 மிலி/எக்்டர 
அலலது இசமசி்தக�ர (Imazethapyr) 400 – 
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2.2.2.14் அறுேனட

மூ ன றி ல  இ ர ண் டு  � ங கு  ்க ொ ய ்க ள் 
மு தி ர ச் சி  அ க ்ட ்ந ்த  நி க ல யி ல  ப ே டி க ய 
அறுவக்ட பேயது, ்கொய கவத்து விக்த்ககளப 
பிரித்ப்தடுக்்கலொம். 

 பரின்்ேயது 60்க்80்நொட்ிர்

2.2.2.15் மிசூல்்(கிகி்/்எக்டய)

இ்றனே 1200்க்1300்

மாைாோரி 700்க்750்

சநெல்்்ரிசு 600்க்800்

2.2.2.16்  ்யறுேனிப் பயிளின்்

உற ததினய்அதிிரிப ்றிாை்

ேழி்முன்றிர

� ய று வ க ்க ப  � யி ர ்க ள்  ே ொ கு � டி 
பேயயக்கூடிய  �ரப�ளவு  குக்ற்நதுள்ளது . 
ம ற ்ற  � யி ர ்க ளு க் கு க்  ப ்க ொ டு க் ்க க் கூ டி ய 
அளவு முக்கியத்துவத்க்த நொம் �யறு வக்கப 
�யிர்களுக்குக் ப்கொடுப�திலகல. இ்தனொல 
உற�த்தி குக்ற்நது விகல அதி்கரித்துள்ளது. இனி 
வரும் ்கொலங்களில �யறு வக்க்ககள நு்கரசவொரின 
எண்ணிக்க்க  அதி்க�டுத்்த  வொயபபுள்ளது . 
எனசவ, நு்கரசவொரின ச்தகவக்ச்கற� குக்ற்ந்த 
விகலயில ்தரமொன ்தொவர புர்தச்ேத்து கிக்டக்்க 
சவண்டுபமனில, நொம் அதி்க �ரப�ளவில, 
்தனிப�யிரொ்க நவீன உத்தி்ககளக் க்கயொண்டு 
உற�த்திகய அதி்கரிக்்க சவண்டும். 

�யறு வக்கப �யிர்களின உற�த்திகய 
அதி்கரிக்்க,

1. உயர விகளச்ேல இர்கம் மறறும் வீரிய 
ஒட்டு  இர்கங்ககளத்  ச்தர்நப்தடுத்து 
விக்தக்்க சவண்டும்.

2. அ்க  மறறும்  பு்றத்தூயகம  ப்கொண்்ட 
ேொனறி்தழ ப�ற்ற விக்த்ககளத் ச்தரவு 
பேயய சவண்டும்.

3. ே ரி ய ொ ன  � ட் ்ட ம் ,  � ட் ்ட த் தி ற ச ்க ற ்ற 
இர்கங்ககள  �ரி்நதுகர  பேயயப�ட்்ட 
இக்டபவளியில விக்தபபு / ந்டவு பேயது, 

பேடி்கள் மீண்டும் துளிரத்து 100 வது நொளில 
இரண்்டொவது அறுவக்டக்குத் ்தயொரொகி்றது. 
இ்தறகு இரு அறுவள்ட நதாழில்நுடபம் அலலது 
பன்மு்க பூககும் நதாழில்நுடபம் ( Multi-bloom 
Technology) எனறு ப�யர.

 யறு்ேனிப் பராை்

உளுநதில்்ிாைப டும்்

 ாஸ் ாரிக்்அமிலம்,்

விலங்–ிளின்்DNA்மறறும்்

RNA்உற ததிக்–த்வ்னேப டுகி்றது;்

 ாஸ் ாரிக்்அமிலம்்ேலுோை்

எலும்பினையும்்உறுதியாை் றினளயும்்

உருோக்–கி்றது;்வேனல்ச்ய்யக்கூசய்

ஆற்றனல்அளிக்கி்றது;் ாதிப னடந்்

திசுக்ினள்்ரி்ச்ய்து்ேளரச்ச்ய்கி்றது.

2.2.2.13் சநெல்்்ரிசில்்்ா– ச

ப ந ல  அ று வ க ்ட க் கு  ஒ ரு  வ ொ ர ம் 
முனன்தொ்க  உளு்நது  அலலது  �ொசிப�யறு 
ப்தொ்டர �யிரொ்க விக்தக்்கப�டுகி்றது. இ்தனொல 
பநற�யிர �யன�டுத்தியது ச�ொ்க எஞசியுள்ள 
நீர  மறறும்  ஊட்்டச்ேத்து்கள்  வீணொ்கொமல 
முழுவதுமொ்க �யன�டுத்்தப�டுகின்றன. இ்தர 
ேொகு�டி நுட்�ங்ககள ்தனிப�யிர ச�ொலசவ 
பின�ற்ற சவண்டும்.

சதுரப்பயறு	(Psophocarpus 

tetragonolobus)

• இ்ற–்ஆங்கிலததில்்

Winged்bean்என்று்ச யய.்

இது்வேயப –திபல்்கிழங்–ினளயும்,்

வமல்் –திபல்்இ்றக்னிிளுடன்்கூசய்

ிாய்ினளயும்்சிாணடது.

• இத்ாேரததின்்அனைதது் ாிங்ிளும்்

உணைக்்கூசயனே
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10. மொனொவொரியொ்க ேொகு�டி பேயயும்ச�ொது, 
அ ்த ற ்க ொ ன  ப ்த ொ ழி ல நு ட் � ங ்க ள ொ ன 
வ்றட்சி சமலொண்கம, நீர சமலொண்கம, 
ஊட்்டச்ேத்து சமலொண்கம மறறும் �யிர 
�ொது்கொபபு  முக்ற்ககளக்  க்கயொண்டு 
உற�த்திகய அதி்கரிக்்கலொம். 

 2.3	 	எண்நணய்வித்துப	்பயிர்கள்	

(Oilseed	Crops)	

ம னி ்த னி ன  உ ண வு த்  ச ்த க வ யி ல 
எண்பணய மறறும் ப்கொழுபபுச்ேத்து முக்கிய 
இ்டம் வகிக்கி்றது. எண்பணயவித்துப �யிர்கள் 
மூலமொ்க ப்கொழுபபுச்ேத்தின ச்தகவ ஓரளவு 
நி க ்ற வு  ப � று கி ்ற து .  எ ண் ப ண ய வி த் து ப 
�யிர்களில இரு வக்க்கள் உள்ளன. அகவ: 

1. உ ட் ப ்க ொ ள் ள க் கூ டி ய  எ ண் ப ண க ய த் 
்தரக்கூடிய எண்பணயவித்து்கள் (Edible 
Oilseeds) – (உ.ம்) நிலக்்க்டகல, எள், 
ஆமணக்கு, ப்தனகன, ்கடுகு, சூரிய்கொ்நதி, 
பே்நதுருக்்கம் (குசும்�ொ), ஆளி விக்த 
(Flax seeds), ஆலிவ, எண்பணயப�கன.

2. உட்ப்கொள்ள இயலொ்த எண்பணகயத் 
்தரக்கூடிய எண்பணயவித்து்கள் (Non-
Edible oilseeds) - (உ .ம்) சவம்பு , 
இலுபக� ,  புங்கம் ,  ்கொட்்டொமணக்கு 
(ஜட்ைாஃபா), பேொரக்்க மரம் (சி�ரூபா 
கிளாககா - Paradise tree).

்தொவர  எண்பணயில  இரு  வி்தமொன 
ப்கொழுபபு அமிலங்கள் உள்ளன. அகவ நிக்றவுற்ற 
மறறும்  நிக்றவு்றொ  ப்கொழுபபு  அமிலங்கள் 
ஆகும். குறிப�ொ்க நிக்றவு்றொ �ல �டி்க ப்கொழுபபு 
அமிலங்கள் (Poly Unsaturated Fatty Acids – 
PUFA) இவறறில உள்ளன. லிசனொலிக் மறறும் 
லிசனொலினிக் அமிலங்ககள, நம் உ்டலினொல 
்தயொரிக்்க இயலொது. அ்தனொல, இவறக்ற நொம் 
்தொவர எண்பணய்களின மூலமொ்கசவ ப�்ற 
முடியும் .  நிலக்்க்டகல ,  எள் ,  சூரிய்கொ்நநி 
ச�ொன்றவறறில இ்ந்த அத்தியொவசிய ப்கொழுபபு 
அமிலங்கள் நிக்ற்நதுள்ளன.

எண்பணயவித்துப �யிர்களில இரு்நது 
எடுக்்கக்கூடிய எண்பணய சேொப, வண்ணக் 

ே ரி ய ொ ன  � யி ர  எ ண் ணி க் க ்க க ய ப 
�ரொமரிக்்க சவண்டும்.

4. ஊடு�யிரொ்கசவொ, மொனொவொரியொ்கசவொ 
ே ொ கு � டி  ப ே ய ய ொ ம ல ,  இ ்ற க வ யி ல 
்தனிப�யிரொ்கப �யிரி்ட சவண்டும்.

5. வி க ்த ப � ்த ற கு  மு ன  வி க ்த ்க க ள 
பூச்சிக்ப்கொலலி, பூேணக்ப்கொலலி மறறும் 
உயிர  உரங்களு்டன  சநரத்தி  பேயது 
விக்தக்்க சவண்டும். 

6. ஊடு  ேொகு�டி  சவகல்களொன  ்ககள 
நிரவொ்கம், நீர நிரவொ்கம், உர நிரவொ்கம் 
மறறும் ஒருஙகிகண்ந்த �யிர �ொது்கொபபு 
ச�ொன்றவறக்ற முக்றயொ்க சமறப்கொள்ள 
சவண்டும்.

7. பூ க் கு ம்  ்த ரு ண த் தி ல  வ ள ர ச் சி 
ஊக்கி்களொன ஜி�ரலிக் அமிலம் (GA), 
நொப்தலின அசிட்டிக் அமிலம் (NAA), 
ேொலிசிலிக்அமிலம் (SA) ச�ொன்றவறக்ற 
�ரி்நதுகரப�டி ப்தளிக்்க சவண்டும்.

8. ஊட்்டச்ேத்து �ற்றொக்குக்றகயத் ்தவிரத்து 
உற�த்திகய  அதி்கரிக்்க , 2% யூரியொ 
அலலது  DAP ்ககரேகல ,  பூக்கும் 
்தருணத்தில, 15 நொட்்கள் இக்டபவளியில 
இருமுக்ற ப்தளிக்்க சவண்டும்.

9. ேரியொன ேமயத்தில அறுவக்ட பேயது, 
அறுவக்ட பின சநரத்தி சமறப்கொண்டு 
வி க ்த ்க க ள  மு க ்ற ய ொ ்க  ச ே மி க் ்க  
சவண்டும்.

அநமரிக்காவின்	்பசு	எது	

நதரியுமா?

•  யறு்ேனிிளிவலவய்மிி்

அதிிமாை்டர்ச்தன்க்்

(43.2்கி/100்கி)்சிாணடுரள்வ்ாயா்

சமாசன்வய்ஆ–ம்.

• இதிலிருநது்வ்ாயா் ால்,்வ்ாயா்்ாஸ்,்

வடாஃபூ்(Tofu)்வ ான்்ற்மதிபபூட்டப ட்ட்

ச ாருட்ிர்்யாரிக்ிப டுகின்்றை.

• விலங்கிை்டர்ததிற–்வ்ாயா்டர்ம்்

சி்றந்்மாற்றா–ம்.்
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எரிப�ொருளொ்கவும் �யன�டுகி்றது. இது �யிர 
சுைறசியில முக்கிய அங்கமொ்க ்கரு்தப�டுகி்றது. 
இதில  சவர  முடிச்சு்கள்  ்கொணப�டுவ்தொல 
மண் வளத்க்த சமம்�டுத்்தப �யன�டுகி்றது. 
க்கயொல  �றிக்்கப�ட்டு  ்தரம்  பிரிக்்கப�ட்்ட 
நிலக்்க்டகல  பவளிநொடு்களுக்கு  ஏறறுமதி  
பேயயப�டுகி்றது.
2.3.1.2் ்் ட் சேப நினல்மறறும்்

மணேளம்

நிலக்்க்டகல பவப� மண்்டல மறறும் 
மி ்த ப வ ப �  ம ண் ்ட ல ப  � யி ர ொ கு ம் .  ்க ்ட ல 
ம ட் ்ட த் தி லி ரு ்ந து  1 0 0 0 மீ  வ க ர  ே ொ கு � டி 
பேயயப�டுகி்றது. 1200 மிமீ மகை ச்தகவ; 
6-6.3 ்கொர அமில நிகல உள்ள மண் ஏற்றது; 
வடி்கொல வேதி ப்கொண்்ட, சுண்ணொம்புச் ேத்க்த 
அளிக்்கக் கூடிய மணல ்கல்ந்த மண் ஏற்றது.

2.3.1.3்  ட்டம்்மறறும்்இரிம்்

்பட்டம் இர்கம்

மாயிழிப் ட்டம்்

(ச்ம் ய்க்ஜைேரி)

TMV்7,்TMV(GN)13,்

CO்3,்CO(GN)்4,் 

VRI்2,்VRI்3,் 

ALR்3,்VRI(GN)்5,்

VRI(GN)்6

மாசிப் ட்டம்

(பிபரேரி்க்மாயச)

TMV்7,்CO்2,்

VRI்2,்VRI்3,்

TMV(GN)13,்

VRI(GN)்6்

சிததினரப் ட்டம்்

(ஏபரல்்க்வம)

TMV்7,்CO்3,்

CO(GN)்4,்VRI்2,்

VRI்3,்TMV(GN)13

2.3.1.4் நிலம்்்யாய்ச்ய்்ல்்

்கக்டசி  உைவின  ச�ொது  எக்்டருக்கு 
12.5 ்டன ப்தொழு உரம், 2.0 ்டன சுண்ணொம்பு 
மறறும் 25 கிகி ஃச�ொசரட் குறுகண (்ககரயொன 
மறறும் பவள்கள சவரபபுழுக்்கள் �ொதிபபுள்ள 
�குதி்களில) இட்டு  நிலத்க்தப  �ண்�டுத்்த 
சவண்டும். நிலத்தின ேரிமொனம் மறறும் நீர 
மூலத்திறச்கற� 10 மீ நீளம், 2.5 மீ அ்கலம் 
ப்கொண்்ட �ொத்தி்கள் அகமக்்க சவண்டும்.

்கலகவ (Paint), கூ்ந்தல க்தலம் (Hair oil), 
பமருகு எண்பணய (Varnish), உயவு எண்பணய 
(Lubricant)  மறறும்  உயிரி  எரிப�ொருள் 
( B i o - f u e l )  ச � ொ ன ்ற வ ற க ்ற த்  ்த ய ொ ரி க் ்க 
மூலபப�ொருளொ்க �யன�டுகி்றது. எண்பணய 
எடுத்்தபின  கிக்டக்்கக்கூடிய  பிண்ணொக்கு 
்கொலநக்டத் தீவனமொ்கவும் உணவுப ப�ொருட்்கள் 
்தயொரிபபிலும்  �யன�டுகி்றது.  உல்களவில 
சுமொர 600 மிலலியன ்டன எண்பணயவித்துப 
�யிர்கள் உற�த்தி பேயயப�டுகின்றன. சீனொ, 
அரஜனடினொ, ்கன்டொ, பரொனஸ், கநஜீரியொ, 
அபமரிக்்கொ, சமறகு ஐசரொப�ொ ச�ொன்ற நொடு்களில 
எண்பணயவித்துப �யிர்கள் அதி்க அளவில 
ேொகு�டி பேயயப�டுகின்றன.

2.3.1	 நிலக்க்டதல	சாகு்படி

்ாேரவியல்்ச யய்:்

அைாகிஸ் ரை்பைாஜி்யா 

(Arachis hypogaea)

–டும் ம்்:்சலகூமிவைசிவய

்ாயிம்்:்பிவரசில்

2.3.1.1் ச ாருளா்ார்முக்கியததுேம்்

நிலக்்க்டகல இ்நதியொவில �யிரி்டப�டும் 
எ ண் ப ண ய வி த் து ப  � யி ர ்க ளு ள்  மி ்க 
முக்கியமொன்தொகும். ்க்டகல எண்பணய உணவு 
்தயொரிபபில �யன�டுகி்றது. சமலும், நிலக்்க்டகல 
�ருபபில 48-50% எண்பணயச்ேத்தும், 25-
28% புர்தச்ேத்தும் ,  உயிரச்ேத்து்கள் ,  ்தொது 
உபபு்கள் ,  ஆக்சிஜசனற்றத்  ்தடுப�ொன்கள் 
(Antioxidants) ச�ொன்ற ேத்து்கள் உள்ளன. 
்க்டகல எண்பணய, சேொபபு, அைகுபப�ொருட்்கள், 
உயவு எண்பணய ச�ொன்றகவ ்தயொரிக்்கவும் 
�யன�டுகி்றது. ்க்டகலப �ருபபு �ச்கேயொ்கவும், 
ச வ ்க க வ த் து ம் ,  வ று த் து ம் ,  இ னி ப பு ப 
�ண்்டங்களொக்்கப�ட்டும் உண்ணப�டுகி்றது. 
்க ்ட க ல ப  பி ண் ண ொ க் கு  உ ர ம ொ ்க வு ம் , 
்கொலநக்ட  மறறும்  ச்கொழித்தீவனமொ்கவும் 
�யன�டுத்்தப�டுகி்றது. இப�யிரின ்தண்டுப�குதி 
்கொலக்ட்களுக்கு உணவொ்கக் ப்கொடுக்்கப�டுகி்றது. 
இ ்த ன  ஓ டு  அ ட் க ்ட ்க ள்  ்த ய ொ ரி க் ்க வு ம் , 
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2.3.1.9் நீய்நியோிம்்

முகளபபு ,  பூத்்தல , 
சி ம் பு ்க ள்  ச ்த ொ ன று ்த ல , 
முதிரச்சி ஆகியகவ முக்கிய 
்க ொ ல ்க ட் ்ட ங ்க ள ொ கு ம் . 
இக்்கொல  ்கட்்டங்களில  நீர 
�ற்றொக்குக்றகயத் ்தவிரத்்தல 
சவண்டும்.

2.3.1.10் உர்நியோிம்

(i) எக்்டருக்கு 25:50:75 கிகி ்தகை, மணி, 
ேொம்�ல  ேத்து்டன  60 கிகி  ்க்ந்த்கக் 
்கழிகவயும்  (Sulphur Sludge) இ்ட 
சவண்டும். 

(ii) விக்த  சநரத்தி  பேயயொ்த  �ட்ேத்தில 
வி க ்த க் கு ம்  மு ன  2 . 0  கி கி 
�ொஸ்ச�ொ�ொக்டீரியொ மறறும் 2.0 கிகி 
சூ்டைா்�ானாஸ் ஃபுளுைசன்ரஸை, 25 கிகி 
ப்தொழு உரம் மறறும் 25 கிகி மண்ணு்டன 
்கல்நது சீரொ்கத் தூவ சவண்டும். 

(iii) நுண்ணூட்்டக்்கலகவ 5.0 கிகி / எக்்டர 
மறறும் துத்்தநொ்க ேலச�ட் 25 கிகி / எக்்டர 
உரத்க்தத் ச்தகவயொன அளவு ப்தொழு 
உரத்து்டன  ்கல்நது  விக்தக்கும்  முன 
நிலத்தில தூவ சவண்டும். 

(iv) ச�ொரொக்ஸ் 10 கிகி/எக்்டர இடுவ்தொல 
விக்தயிலலொ ்கொய்கள் உருவொவக்தத் 
்தடுக்்கலொம்.

(v) 400 கிகி/எக்்டர ஜிபேத்திகன 40-70 
நொட்்களில இட்டு மண் அகணக்்க சவண்டும்.

ஜிப்ம்்இடுே்ால்்ஏற டும்்நென்னமிர

1. சமல மண்கண இலகுவொக்குகி்றது.
2. சிம்பு்கள்  எளிதில  மண்ணில  இ்றங்க 

உ்தவுகி்றது.
3. ்கொலசியம்  மறறும்  ்க்ந்த்க  குக்ற�ொடு 

நிவரத்தி பேயயப�டுகி்றது.
4. � ரு ப பி ன  எ ண் ப ண ய ச் ே த் து க் ்க க ள 

அதி்கரிக்்கவும் , திரட்சியொன  ்கொய்கள் 
ச்தொன்றவும் வழிவக்க பேயகி்றது.

5. நூறபுழுவொல ஏற�டும் பேொறிசநொகய 
்தவிரக்கி்றது.

2.3.1.5் வின்யளவு்

எக்்டருக்கு 125 கிகி விக்த ச்தகவ. அதி்க 
விக்த �ருமன ப்கொண்்ட இர்கமொ்க இருபபின, 
15% கூடு்தல விக்த ச்தகவ. 

2.3.1.6் வின்்வநெயததி

பூசணகந்கால்லி

ிாய ன்டசிம்்/்திரம் 2.0்கி /்்கிகி்வின்

உயிர	பூசணகந்கால்லி

டிரைக்காமடைரொ 

விரிடி

4.0்கி்/்கிகி்வின்்

சூ்டைா்ொனாஸ் 

ஃபுளுைசன்ஸ்

10.0்கி/கிகி்வின்

உயிர	உரம்

ரை்சாபியம்்மறறும்்

 ாஸ்வ ா ாக்டீரியா

600கி்/்

எக்டருக்ிாை்வின்

2.3.1.7் வின்பட்

சிாதது்இரிங்ிர 30x10்ச்மீ

அடய்சிாதது்இரிங்ிர 30x15்ச்மீ

ேனளயதவ்மல்்உரள்

இடங்ிர

15x15்ச்மீ

குழிக்கு  ஒரு  விக்த  என்ற  அளவில 
விக்தக்்க சவண்டும் அலலது நொட்டுக்்கலபக� 
அலலது இய்நதிர விக்தக்்கலபக� �யன�டுத்தி 
விக்தக்்கலொம்.

2.3.1.8் ினள்நியோிம்்

மு க ள க் கு ம்  மு ன  ப ்த ளி க் கு ம் 
்ககளக்ப்கொலலி்களொன ப�னடிபமத்திலின 
அ ல ல து  ஃ பு ளு கு ச ள ொ ர லி ன  2 . 5 லி /
எ க் ்ட ர  எ ன ்ற  அ ள வி ல  � ய ன � டு த் தி 
்ககள்ககளக்  ்கட்டுப�டுத்்தலொம்  அலலது 
ஆக்்ஸஃபுசளொரஃப�ன  250 மிலி/  எக்்டர 
�யன�டுத்்தலொம். முகளத்்த பின ப்தளிக்கும் 
்ககளக்ப்கொலலி்களொன குயிேசலொஃ�ொப ஈக்தல 
(Quizalofop Ethyl) 400 – 600 மிலி /எக்்டர 
அலலது இசமசி்தக�ர (Imazethapyr) 400 – 
600 மிலி /எக்்டர (்ககள்கள் 3 – 4 இகல்கள் 
இருக்கும்  நிகலயில) ்கல்நது  ப்தளிப�்தன 
மூலம் ்ககள்ககளக் ்கட்டுப�டுத்்தலொம்.
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மனி்தனுக்கு �யன�டுவ்தொல, இ்தகன ்கறப்க 
விருடசம் எனறு அகைக்கிச்றொம்.

2.3.2.1் ச ாருளா்ார்முக்கியததுேம்

ப்தனகனயிலிரு்நது 
இ ள நீ ர ,  ச ்த ங ்க ொ யி ன 
உட்�ருபபு ,  வறுக்்கப�ட்்ட 
ச்தங்கொய துறுவல, ச்தங்கொய 
�ொல, ச்தங்கொய �ொல �வு்டர, 
புளித்்த ்கொடி, எண்பணய, 
ச்தங்கொய ேரக்்ககர, நீரொ, பிண்ணொக்கு, ்கயறு, 
ப்தனகன நொர ஊ்ட்கம், ச்தங்கொய ஓட்டுக்்கரி, 
ஊக்குவிக்்கப�ட்்ட ்கரி, அலங்கொரப ப�ொருள்்கள், 
கூக்ட்கள் ,  மிதியடி்கள் ,  ப�ொத்்தொன்கள் , 
கிண்ணங்கள், ்கயறு, நொர பமத்க்த ச�ொன்ற �ல 
வி்தமொன ப�ொருட்்கள் உற�த்தி பேயயப�ட்டு, 
ஏறறுமதியும் பேயயப�டுகின்றன. 

்கயறு திரித்்தபின கிக்டக்கும் ப்தனகன 
நொரக்்கழிவு  உரமொ்க  மொற்றப�ட்டு ,  மொறறு 
இயறக்க உரமொ்கப �யன�டுத்்தப�டுகி்றது. 
ப்தனகன  ஓகல்கள்  சவலியொ்கவும்  கூகர 
சவயவும் �யன�டுகின்றன.

2.3.2.2் ்் ட் சேப நினல்மறறும்்

மணேளம்

ப்தனகன ஒரு பவப� மண்்டலப �யிர. 
ேரொேரி ஆண்டு மகையளவு 2000 மிமீ. இது 
்க்டல மட்்டத்திலிரு்நது 600-900 மீ உயரம் 
வகர வளரும்.

இரண்டு மீட்்டர ஆைத்திறகு �ொக்ற்கள் 
இலலொமல ,  மூனறு  மீட்்டர  ஆைத்தில  நீர 
மட்்டம் ப்கொண்்ட நலல வடி்கொல வேதி, அதி்க 
நீரச்தக்கும் தி்றன ப்கொண்்ட மண் வக்க்களில 
நனகு வளரும். ்கொர அமில நிகல 5.2-8.0 
வகர உள்ள மண் ஏற்றது.

2.3.2.3்  ட்டம்்மறறும்்இரிங்ிர

ஆடி (ஜீன-ஜீகல) மறறும் க்த (டிேம்�ர-
ஜனவரி) �ட்்டங்களில ந்டவு பேயயப�டுகி்றது.

2.3.1.11் ே்ளயசசி்ஊக்கி்மறறும்்இனலேழி்

உரமிடல்

DAP 2.5 கிகி, அம்சமொனியம் ேலச�ட் 
1.0 கிகி மறறும் ச�ொரொக்ஸ் (பவண்்கொரம்) 
0.5 கிகி ஆகியவறக்ற 37லி நீரில ்கல்நது ஒர 
இரவு  முழுவதும் கவத்திருக்்க  சவண்டும். 
மறுநொள் அ்தகன வடி்கட்டி (32 லி), 468 லி 
நீரு்டன, நொப்தலீன அசிட்டிக் அமிலம் (NAA) 
360 மிலி சேரத்து, விக்தத்்த 25 மறறும் 35 
வது நொளில ப்தளிக்்க சவண்டும். இ்தனொல 
ப�ரிய �ருபபு ப்கொண்்ட ர்கங்களில �ருபபின 
�ருமன ஊக்குவிக்்கப�டுகின்றது.

2.3.1.12் அறுேனட

்கொய்களின  உள்  ஓடு  75-80  ே்தம் 
்கருகம அக்டயும்ச�ொது அறுவக்ட பேயயலொம். 
அறுவக்ட எளி்தொ்க அகமய அறுவக்டக்கு முன 
நீர �ொயச்ே சவண்டும். பேடிகய க்க்களொல 
பிடுங்கலொம் அலலது ்தமிழநொடு சவளொண் 
� ல ்க க ல க் ்க ை ்க  அ று வ க ்ட க்  ்க ரு வி க ய ப 
�யன�டுத்்தலொம் .  நனகு  உலரத்திய  பின 
ச்கொணியில சேமித்து கவத்து, ச்தகவயொன 
ேமயத்தில விக்த்ககளப பிரித்ப்தடுக்்கலொம்.

 பரின்்ேயது 100்க்130்நொட்ிர்

2.3.1.13் ம்ிசூல்

 3000–4000 கிகி ்கொய்கள்/எக்்டர

2.3.2	 நதன்தன	சாகு்படி

்ாேரவியல்்ச யய்:்

்கா்காஸ் நியூசி ஃமபைைா 

(Cocos nucjfera)

–டும் ம்்:்அரிக்விசிவய

்ாயிம்்:்ச்ன்்கிழக்–்ஆசியா

ப்தனகன 80 க்கும் அதி்கமொன நொடு்களில 
ேொகு�டி பேயயப�டுகி்றது. இது உணவு, �ொனம், 
உக்றவி்டம் மறறும் �லவி்தமொன சவளொண்ேொர-
ப ்த ொ ழி ல ்க ளு க் கு  மூ ல ப ப � ொ ரு ட் ்க க ள க் 
ப்கொடுக்கி்றது. இ்தன அகனத்து �குதி்களும் 
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2.3.2.6் –ழி்்யாரித்ல்

ந டு வ ்த ற கு  மூ ன று  ம ொ ்த ங ்க ளு க் கு 
முன�ொ்க ச்தொமிலி மண் உள்ள �குதி்களில 
1 . 0 x 1 . 0 x 1 . 0  மீ  நீ ள ,  அ ்க ல , ஆ ை மு ள் ள 
கு ழி ்க க ள த்  ்த ய ொ ர  ப ே ய ய  ச வ ண் டு ம் . 
அ டி யி ல  � ொ க ்ற  ப ்க ொ ண் ்ட  ப � ொ க ்ற ம ண் 
�குதி்களில  1 .2x1 .2x1 .2  மீ  நீள ,  அ்கல , 
ஆைமுள்ள குழி்ககளயும்,  மணற�ொங்கொன 
�குதி்களில 0.75x0.75x0.75 மீ நீள, அ்கல, 
ஆ ை மு ள் ள  கு ழி ்க க ள யு ம்  ்த ய ொ ர  ப ே ய து 
ஆ்றவி்ட சவண்டும்.

2.3.2.7் நெடவு்முன்ற்மறறும்்இனடசேளி

ெ்டவு	முதை இத்டநவளி	(மீ)

முக்விாை்நெடவு்முன்ற 7.6x7.6x7.6

்துர்நெடவு்முன்ற

7.6x7.6x7.6

8.0x8.0x8.0

9.0x9.0x9.0

ஒறன்ற்ேரின் 9.0x6.5

இரட்னட்ேரின் 9.0x(6.5x6.5)

இரிங்ிர

–ட்னட இரிங்ிர: பேௌ்கொட் ஆரஞசு குட்க்ட 
(COD), பேௌ்கொட் மஞேள் குட்க்ட (CYD), 
பேௌ்கொட் �ச்கே குட்க்ட (CGD), மலொயன 
மஞேள் குட்க்ட, (MYD), பே்ந்தொளி குட்க்ட, 
்கங்கொ �்ந்தம், ALR (CN) 3.

சநெட்னட்இரிங்ிர: ்கல� பிரதீ�ொ, ்கல� ்தரு, 
VPM 3, ALR 2, ALR (CN) 1, அஸ்ஸொம் 
பநட்க்ட, சமறகு ்க்டற்ககர பநட்க்ட, கிைக்கு 
்க்டற்ககர பநட்க்ட.

வீரிய் ஒட்டு ் இரிங்ிர :  ஆ ன ்ந ்த  ்க ங ்க ொ ,  
ச்கர  ேங்கரொ  (TxD) - VHC 1, VHC 2,  
VHC 3. 

ச்தரவு பேயயப�ட்்ட பநறறு்களிலிரு்நது 
வளரக்்கப�ட்்ட ்கனறு்களிலிரு்நது ப்தனகன 
ே ொ கு � டி  ப ே ய ய ப � டு கி ்ற து .  9  மு ்த ல  1 2 
ம ொ ்த  வ ய து க ்ட ய  ்க ன று ்க ள்  ந ்ட வு க் கு ப 
�யன�டுத்்தப�டுகின்றன.

2.3.2.4் வின்்சநெறறு்வ்யவு்ச்ய்்ல்்

15-40 வரு்டங்களொன, 30க்கும் சமற�ட்்ட 
மட்க்ட்களு்டன, 12-15 குகல்கள் இருக்கும் 
மரத்க்த பநறறுக்்கொன ்தொயமரமொ்க ச்தரவு 
பேயய சவண்டும்.  பூச்சி,  சநொய ்தொக்கு்தல 
இலலொ்த மரத்திலிரு்நது முறறிய,  நடுத்்தர, 
ச்கொள வடிவில உள்ள பநறறு்ககளத் ச்தரவு 
பேயய சவண்டும்.

2.3.2.5் நொற்றங்ிால்்்யாரித்ல்்

மணற�ொங்கொன நிலத்தில சமட்டுப�ொத்தி 
அ க ம த் து  3 0 x 3 0  ப ே மீ  இ க ்ட ப வ ளி யி ல 
ப ந ற று ்க க ள  வ ரி க ே க் கு  2 5 - 5 0  எ ன ்ற 
எண்ணிக்க்கயில ந்ட சவண்டும். நட்்ட பின ஒரு 
நொள் விட்டு ஒரு நொள் நீர �ொயச்ே சவண்டும். 
நொற்றங்கொகலச் சுறறி நிைல ்தரும் மரங்கள் 
இரு்ந்தொல சுறறுபபு்ற பவப�நிகல குக்றயும். 
ந ொ ற று ்க ள்  6 - 8  வ ொ ர ங ்க ளி ல  மு க ள க் ்க 
ஆரம்பிக்கும். 9-12 மொ்த வயதுள்ள நொறறு்கள் 
ந்டவுக்கு ஏற்றகவ. ்கொக்்கொமூக்கு பிள்கள்ககள 
ந்டவுக்கு �யன�டுத்்தக்கூ்டொது.
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ப�ொக்ற  மண்  �குதி்களில  குழிக்கு 
2 . 0  கி கி  ே ொ ப � ொ ட் டு  உ ப க �  இ டு வ ்த ன 
மூலம்  மண்ணின  இயறபியல  ்தனகமகய 
சமம்�டுத்்தலொம். குழி்களில 25-30 ப்தனகன 
மட்க்ட்ககள வரிகேயொ்க அடுக்குவ்தன மூலம் 
மண்ணில ஈரப�்தத்க்த சேமிக்்கலொம்.

2.3.2.9் ினள்நியோிம்

ப ்த ன க ன  ம ர ங ்க ளு க்கு  இ க ்டயி ல 
இ க ்ட ப வ ளி  அ தி ்க ம ொ ்க  உ ள் ள ்த ொ ல , 
்ககள்கள் அதி்கமொ்கத் ச்தொனறும். அ்தனொல, 
இ க ்ட ப வ ளி க ய  வ ரு ்ட த் தி ற கு  இ ர ண் டு 
முக்ற உழுதுவி்ட சவண்டும். இ்தன மூலம் 
்க க ள ்க ள்  ்க ட் டு ப � டு த் ்த ப � டு வ து ்ட ன , 
மண்ணில ்கொறச்றொட்்டத்க்த ஏற�டுத்தி, புதிய 
சவர்கள் ச்தொனறுவது ஊக்குவிக்்கப�டுகி்றது. 
இ்தனொல நொறறு்கள், அளிக்்கப�ட்்ட உரங்ககள 
முழுகமயொ்க எடுத்துக்ப்கொள்ள உ்தவுகி்றது.

முகளப�்தறகு  முன  �யன�டுத்தும் 
்ககளக்ப்கொலலியொன  அட்ரசின  மரு்நக்த 
2.5 கிகி/ எக்்டர என்ற அளவில ப்தளித்து, 
்ககள்ககளக் ்கட்டுப�டுத்்தலொம். ்ககள்கள் 
முகளத்்த பினபு ஒரு லிட்்டர நீரில 10 மிலி 
கிகளஃச�ொசேட் மறறும் 20 கி அசமொனியம் 
ேலச�ட்க்டக் ்கல்நது ப்தளித்து ்ககள்ககளக் 
்கட்டுப�டுத்்தலொம். 

ஐ ச ர ொ ப பி ய  யூ னி ய ன  ம ற று ம் 
அபமரிக்்கொவில ,  கிகளஃச�ொசேட்  ஆ�த்து 
வி க ள வி க் கு ம்  ்க க ள க் ப ்க ொ ல லி ய ொ ்க க் 
்கரு்தப�டுகி்றது. அ்தனொல கிகளஃச�ொசேட் 
�யன�ொட்க்டக் குக்றத்து,  மொறறு வழியில 
்ககள்ககளக்  ்கட்டுப�டுத்்த  ஆரொயச்சி்கள் 
சமறப்கொள்ளப�ட்டு வருகின்றன. அ்தன�டி, 
மொறறு  இரேொயனங்ககள  �யன�டுத்து்தல 
மறறும் ஒருஙகிகண்ந்த ்ககளக் ்கட்டுப�ொட்டு 
முக்ற்கள் �ரி்நதுகரக்்கப�டுகின்றன.

( உ . ம் )  க ்ட கு வ ொ ட் ,  ப � ல ர ்க ொ னி க் 
அமிலம், க்்ளஃச�ொசிசனட் மறறும் இயறக்க 
ப�ொருட்்களொன வினி்கர, ்தொவர எண்பணய்கள் 
ச�ொன்றகவ. 

2.3.2.8் நெடவு்ச்ய்்ல்்

1:1:1 என்ற விகி்தத்தில குழியிலிரு்நது 
எடுத்்த மண், மணல மறறும் ப்தொழு உரம் ்கல்நது 
குழி்களில 50-60 பேமீ உயரம் வகர நிரப� 
சவண்டும். ்தரமொன ்கனறு்களின சவர்ககள 
நீக்கிய பினனர குழியின கமயப�குதியில பநறறு 
மண்ணுக்குள் இருக்குமொறு ஊன்ற சவண்டும். 
பின ்கனறிகனச் சுறறியுள்ள மண்கண நனகு 
அழுத்திவிட்டு, ப்தனனஙகீறறு்ககள �யன�டுத்தி 
நி ை ல  ஏ ற � டு த் ்த  ச வ ண் டு ம் .  ்க ன று ்க ள் 
வளரவ்தறச்கற�  குழி்களின  �க்்கங்ககள 
ேரித்து  குழிகயச்  சிறிது  சிறி்தொ்க  நிரப� 
சவண்டும். ்ககரயொன �ொதிபபு உள்ள �குதி்களில 
குசளொரக�ரிஃ�ொஸ் தூள் மரு்நதிகன குழி்களில 
இ்ட சவண்டும்.

ச்ன்னை்நெடவு

முக்்காணம்

ஒற்தை	வரிதச இரடத்ட	வரிதச

மீ

மீ

மீ
மீ

மீ

மீ

மீ

மீ

மீ மீ மீ

மீ

சதுரம்
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அங்ிி்ிழிவு்சுழறசி்

வட்்டப �ொத்தி்களில ேணபபு, அவுரி, 
்கலப�ச்கொனியம், ்தக்க்கபபூண்டு ஆகியவறறில 
ஏ்தொவது ஒரு �சு்ந்தொள் உரத்க்தப �யிரிட்டு, 
பூக்கும் ்தருணத்தில உைவு பேயதுவி்ட சவண்டும். 
ேணபக�கய ஒரு வட்்டப�ொத்திக்கு 50 கி என்ற 
அளவில விக்தத்து பூக்கும் ்தருணத்தில ப்கொத்தி 
மண்சணொடு ்கல்நதுவி்ட சவண்டும். சமலும் 
ப்தனகன நொரக்்கழிவு அலலது ப்தனகன மட்க்ட 
ப்கொண்டு ்தயொரிக்்கப�ட்்ட மண்புழு உரம் மறறும் 
மட்கிய ்கழிவு்ககளயும் இட்டு சுைறசி பேயயலொம்.

2.3.2.11் ஊடு பய்்ா– ச்

ப்தனகன  மரத்தின  வயது ,  வளரச்சி 
மறறும் இக்டபவளி ச�ொன்றவறக்றப ப�ொருத்து 
ஊடு�யிகரத் ச்தர்நப்தடுத்து ேொகு�டி பேயயலொம் 
(உ.ம்) அனனொசி, வொகை, சேகனக்கிைஙகு, 
நிலக்்க்டகல ,  மிள்கொய ,  ேரக்்ககரவள்ளிக் 
கிைஙகு, மரவள்ளிக் கிைஙகு மறறும் சநொனி. 
வய்தொன மரங்கள் ப்கொண்்ட ச்தொபபில ச்கொச்கொ, 
இலவங்கம், மிளகு, கிரொம்பு, ஜொதிக்்கொய ச�ொன்ற 
�யிர்ககளயும்  ஊடு�யிரொ்கப  �யிரி்டலொம் . 
சமலும் மரங்களின ஊச்ட தீவனப �யிர்ககளயும் 
ேொகு�டி பேயயலொம்.

2.3.2.12் நீய்நியோிம்

ச்கொக்டயில  ச�ொதுமொன  அளவு  நீர 
�ொயச்சுவ்தன மூலம் ப�ண் பூக்்களின உற�த்தி 
மறறும் ்கொய்கள் உருவொ்தல அதி்கரிக்கி்றது. 
வ்றட்சி ஏற�ட்்டொல மரங்களின வளரச்சி குனறி, 
மட்க்ட்கள் கீழ சநொக்கி வகள்நது, குரும்க�்கள் 
உதிர்நதுவிடும்.

2.3.2.10் உர்நியோிம்

வயது

(வரு்டம்)

நதாழு	

உரம்

கிகி/மரம்

யூரியா

கி/மரம்

சூப்பர	

்பாஸ்்பட

கி/மரம்

மூரி்யட	

ஆஃப

ந்பாட்டாஷ்

கி/மரம்

1 10 300 500 500

2 20 600 1000 1000

3 30 900 1500 1500

4 40 1200 2000 2000

5 

ேருடம்்

மு்ல்

50 1200 2000 2000

மரத்க்த  சுறறி  1 .8  மீ  விட்்டமுள்ள 
வட்்டப�ொத்தியில உரத்திகன இட்டு நீர �ொயச்ே 
சவண்டும். உரங்ககள இரண்்டொ்கப பிரித்து 
ஜுன-ஜூகல, டிேம்�ர-ஜனவரி மொ்தங்களில 
இ்ட சவண்டும்.

TNAU்ஊக்ி்மருநது

ஆறு மொ்தங்களுக்கு ஒருமுக்ற ்கொயக்கும் 
ப்தனகன  மரங்களுக்கு  TNAU ப்தனகன 
ஊக்்க மரு்நக்த, மரத்திறகு 200 மிலி என்ற 
விகி்தத்தில சவர மூலம் அளிக்்கலொம்.

உபய்உரம்

50  கி  அ்சாஸ்ரபரில்லம் ,  50  கி 
�ொஸ்ச�ொ�ொக்டீரியொ ,  50 கி  VAM (சவர 
உட்பூேணம்) ஆகியவறக்றத் ச்தகவயொன ப்தொழு 
உரத்து்டன ்கல்நது உறிஞசு சவர்களில �டும்�டி 
ஆறு மொ்தத்திறகு ஒரு முக்ற இ்ட சவண்டும்.

மாதம்

்்பாதுமான	நீர	

இருபபு	நிதல	(லி/

ொள்)

குதைந்த	அளவு	நீர	

இருபபு	நிதல	

(லி/ொள்)

மி்கக	குதைந்த	நீர	

இருபபுநிதல

(லி/ொள்)

நசாடடு	நீரப	்பாசனம்

மாயச்க்ச்படம் ய

அக்வடா ய்க்பிபரேரி

80

50

55

35

27

18

வட்டப்பாத்தி	்பாசனம்

மாயச்க்ச்படம் ய

அக்வடா ய்-்பிபரேரி

410்லி/்5்நொட்ிர

410்லி/்8்நொட்ிர

குறிபபு:	

 ா்ைததின்்வ ாது்ஏற டும்்நீய்இழபன ்ஈடு்ச்ய்யும்்

ச ாருட்டு் ரிநதுனர்ச்ய்யப டும்்நீருடன்்30்க்40%்

கூடு்ல்்நீனர்ேழங்ி்வேணடும்.்
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2.3.2.14் முதியசசி்மறறும்்அறுேனட்

� தி ச ன ொ ரு  ம ொ ்த ங ்க ள்  வ ய து ள் ள , 
சமலமட்க்ட நி்றமொற்றம் அக்ட்ந்த ்கொய்ககள 
30-45 நொட்்கள் இக்டபவளியில அறுவக்ட 
பேயயலொம். வீட்டு உ�சயொ்கத்திற்கொ்க இரு்ந்தொல 
்கொய்ககள  ்கொம்புப  �குதி  சமல  சநொக்கி 
இருக்குமொறு சேமித்து கவக்்க சவண்டும். இ்தர 
்கொய்களிலிரு்நது �ருபபு பிரித்ப்தடுக்்கப�ட்டு 5-6% 
ஈரப�்தம் உள்ள நிகலயில சேமித்து கவக்்க 
சவண்டும். ்கொய கவத்்த ப்கொப�கர்ககள ்கொறறுப 
பு்கொ்த க�்களில சேமித்து கவப�து சி்ற்ந்தது.

2.3.2.15் மிசூல்

எண் இர்கம்

சராசரி	

ம்கசூல்	

(்காய்்கள்/

மரம்/வரு்டம்)

்காய்பபுககு	

வரும்	

வரு்டம்

1 வீரிய்ஒட்டு்

இரிம்

100 3-5

2 சநெட்னட்

இரிம்

60-80 6-7

3 –ட்னட் 70-90 4-5

2.3.2.16் ச்்ன்னைபல்்ஏற டும்்முக்கிய்

பிரசசினைிர

1.் னழய்ச்ன்ைநவ்ாபடினளப்டதுபபித்ல்

குக்ற்ந்த ம்கசூகல ்தரக்கூடிய, அதி்க 
மரங்ககளக் ப்கொண்்ட, ேரியொ்க �ரொமரிக்்கப�்டொ்த 
ச்தொபபு்ககள புதுபபித்்தல அவசியம்.
(அ)	மரங்கதள	குதைத்தல்	

அ தி ்க  ம ர ங ்க க ள க்  ப ்க ொ ண் ்ட 
ச்தொபபு்களில, வரு்டத்திறகு 20 ச்தங்கொய்கள் 
மட்டுசம விகளயக்கூடிய மரங்ககள பவட்டி 
அ ்க ற ்ற  ச வ ண் டு ம் .  ஓ ர  எ க் ்ட ரு க் கு  1 7 5 
மரங்ககள  �ரொமரிக்்கலொம் .  இ்தன  மூலம் 
இடுப�ொருள்  பேலகவக்  குக்றத்து ,  நி்கர 
லொ�த்க்த அதி்கரிக்்கலொம்.
(ஆ)	நீர	மற்றும்	உர	நிரவா்கம்

உ ற � த் தி  கு க ்ற ்ந ்த  ச ்த ொ ப பு ்க ளி ல 
�ரி்நதுகரக்ச்கற� நீர மறறும் ஊட்்டச்ேத்துக்்ககள 
அளித்து முக்றயொன ேொகு�டி சவகல்ககள 
சமறப்கொண்டு ம்கசூகல அதி்கரிக்்கலொம்.

ச்ாட்டு்நீயப் ா்ைம்

ப்தனகன மரம் 2.0 மீ ஆரம் மறறும் 
1.0 மீ ஆைம் வகர உள்ள சவர மண்்டலத்தின 
மண் ்கண்்டத்திலுள்ள நீகர நனகு உறிஞசிக் 
ப்கொள்ளும் தி்றன உக்டயது. மரத்க்தச் சுறறிலும் 
1.0 மீ தூரத்தில ேமமொன இக்டபவளியில 
நொனகு பேொட்டுவொன்ககள அகமத்து, ஒரு மணி 
சநரத்துக்கு 30 லி நீகர அளிக்கும் வக்கயில 
ப�ொருத்்த சவண்டும். இ்ந்த பேொட்டுவொன்களின 
மூ ல ம்  தி ன மு ம்  2 . 3 0  ம ணி  ச ந ர ம்  நீ ர 
�ொயச்சுவ்தன மூலம் ப்தனகன மரத்தின சவர 
மண்்டலத்க்த ஈரமொ்க கவத்துக் ப்கொள்ளலொம்.

2.3.2.13் ே்றட்சி்வமலாணனம்

(i)	மூ்டாககு	இடுதல்	

ச்கொக்டக் ்கொலங்களில ஏற�டும் நீர 
�ற்றொக்குக்றகய ஈடுபேயய உரிமட்க்ட்கள் (100 
எண்ணிக்க்க) அலலது ்கொய்ந்த ப்தனகன ஓகல்கள் 
(15 எண்ணிக்க்க) அலலது ப்தனகன நொரக்்கழிகவ 
1.8 மீ ஆரம் ப்கொண்்ட வட்்டப�ொத்தி்களில 10 
பேமீ உயரத்திறகு �ரபபி மண்ணிலுள்ள ஈரம் 
ஆவியொ்கொமல �ொது்கொக்்கலொம்.

(ii)		நதன்தன	உரிமடத்ட்கள்	/	 

ொரக்கழிவு	புததத்தல்

ப்தனகன மரத்திலிரு்நது 3.0 மீ வகர, 
1.5மீ  அ்கலத்திறகு ,  45 பேமீ  ஆைம்  வகர 
உ ரி ம ட் க ்ட ்க க ள  இ ட் டு  மூ டி  க வ ப � ்த ன 
மூலம்  �ருவமகை  ்கொலத்தில  கிக்டக்கும் 
நீகர சேமிக்்கலொம்; அலலது 25 கிகி ப்தனகன 
நொரக்்கழிகவ மரத்தின அடி�ொ்கத்திலிரு்நது 
1.5 மீ தூரத்தில 30 பேமீ அ்கல, 60 பேமீ ஆை 
வட்்ட வடிவ குழி்களில இட்டு நிரபபியும் �ருவ 
மகை நீகர சேமிக்்கலொம்.
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ஊட்டச்தது்

–ன்ற ாடு

 ரிநதுனரக்ிப ட்ட்

உரங்ினள்

இட்வேணடும்.்

ஒல்லியாை்ிாய்ிர்

உருோ–ேன்த்்டுக்ி்

மரததிற–்2.0்கிகி்

MOP்மறறும்்200்கி்

வ ாராக்னஸை்கூடு்லாி்

இட்வேணடும்

மிரந்சவ்யக்னி்

இல்லானம

எக்டருக்–்15் 

வ்னீப்ச ட்சிர்

அனமக்ிலாம்

ஹாயவமான்்

–ன்ற ாடு

 ானள்சேசத்்ஒரு்

மா்ததிற–ர்2,4-D்

வ்ாசயம்்உபட்30்

பிபிஎம்்அல்லது்NAA்20்

பிபிஎம்்என்்ற்அளவில்்

மலயக்்சிாததின்்மீது்

ச்ளிக்ிலாம்

பூசசி்மறறும்்

வநொய்ிர

உரிய் பய் ாதுிாபட்

முன்றினள்னியாள்

வேணடும்

SAFFLOWER	(Carthamus 

tinctorius)

• இ்ற–்ச்நதுருக்ிம்,்

முததுருக்ிஞச்ச,்

–்ம் ம்பூ,்–சும் ா்என்று்

 ல்ச யயிர்உரளை.

• ்ளி,்மஞ்ர்ிாமானல,்மைல்ோரி்

அம்னம,்ிாய்ச்ல்,்வ்ால்்வநொய்,்

ேபறறுேலி்வ ான்்ற்வநொய்ிளுக்–்

மருந்ா–ம்.

• இது்மஞ்ர்மறறும்்சிேபட்நி்ற்்ாயங்ிர்

்யாரிக்ிப் யன் டுகி்றது.

2.்ச ன்சில்்முனை்–ன்ற ாடு்

அறிகுறி:	

்தண்டின அடிப�குதி ப�ருத்தும், நுனிப�குதி 
சிறுத்தும் ப�னசில வடிவத்தில ்கொணப�டும். 
இகல்களின எண்ணிக்க்கயும், அளவும் குக்ற்நது 
மஞேள் நி்றமக்டயும். இ்தனொல குரும்க�்கள் 
உதிர்நது விகளச்ேலும் �ொதிக்்கப�டும்.
நிவரத்தி:

�ரி்நதுகர பேயயப�ட்்ட உர அளவு்டன ்தலொ 
225 கி ச�ொரொக்ஸ், துத்்தநொ்க ேலச�ட், மொங்கனீசு 
ேலச�ட், இரும்பு ேலச�ட், ்தொமிர ேலச�ட் மறறும் 
10 கி அசமொனியம் மொலிபச்டட்க்ட 10 லிட்்டர 
நீரில ்ககரத்து, 1.8 மீ ஆரமுள்ள வட்்டப�ொத்தியில 
ஊற்ற சவண்டும். மி்கவும் �ொதிக்்கப�ட்்ட மரங்ககள 
அபபு்றப�டுத்திவிட்டு, புதிய ்கனறு்ககள ந்டவு 
பேயய சவண்டும்.
3.்–ரும்ன ்உதிய்ல்்

ப்தனகனயில முதிரொ்த இளங்கொய்களுக்கு 
குரும்ளப்கள் எனறு ப�யர. 

குரும்த்ப	

உதிரக	்காரணம்

நிவரத்தி	நசய்யும்	

முதை

மணணின்்ிார்

அமில்நினல

அமில்மணணில்்

சுணைாம்டச்்ததும்,்

ிார்மணணில்்

ஜிப்மும்்வ்யதது்

நெடுநினலப டுத்்

வேணடும்

ேசிால்்ே்தி்

இல்லானம

அதிிப சயாை்நீனர்

ோய்க்ிால்ிர்மூலம்்

சேளிவயறறுே்ால்்

வேயிளின்்சுோ்ம்்

தூணடப டுகி்றது

நீய் ற்றாக்–ன்ற்

அல்லது்ே்றட்சி

வ்னேக்விற ்

ே்றட்சி்வமலாணனம்

உததிினள்

வமறசிாரளலாம்

மரபியல்்

ிாரைங்ிர

நெல்ல்மிசூல்்் ரும்்் ாய்்

மரங்ிளிலிருநது்வின்க்்

ிாய்ினள்வ்யவு்ச்ய்ய்

வேணடும்
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� யி ர ்க ள்  எ ல ல ொ ம்  � ண ப � யி ர ்க ள ொ ்க ச வ 
்கரு்தப�டுகின்றன .  அவறறில  சிலவறக்றக் 
கீசை ்கொண்ச�ொம்.

•் ி்வைாலா்எணசைய்்

சுருக்ிமாி ‘்ிவைாவலா’்

என்று்அனழக்ிப டுகி்றது.்

இது்எருசிக்்அமிலம்்

–ன்றந ்்ிடு–்எணசைய்.

• இ்ன்்்ாேரவியல்்ச யய்பிைாசிகா ்ேபைா. 

(Brassica napa)

• Canadian்Oil்Low்Acid்என் ்ன்்

சுருக்ிவம்CANOLA்ஆ–ம்.

2.4.1	 ்கரும்பு	சாகு்படி

்ாேரவியல்்ச யய்:் 

சககாைம் அஃபிசினாைம்  

(Saccharum officinarum)

–டும் ம்்:்வ ாவயசிவய

்ாயிம்்:்இநதியா்

2.4.1.1் ச ாருளா்ார்முக்கியததுேம்

இ்நதியொவின முக்கியமொன �ணப�யிர 
்கரும்�ொகும். ்கரும்புச் ேொறறிலிரு்நது ேரக்்ககர, 
பவலலம், ஆல்கெொல, ச�ொன்ற ப�ொருள்்கள் 
உற�த்தி பேயயப�டுகின்றன. 

இதிலிரு்நது கிக்டக்கும் முக்கியமொன 
உ�ப�ொருளொன ஆகலக்்கழிவு (Molasses), 
ஆ ல ்க ெ ொ ல  ம ற று ம்  அ க ்த ச்  ே ொ ர ்ந ்த 
ப்தொழிறேொகல்களுக்கு  மூலபப�ொருளொ்கப 
� ய ன � டு கி ்ற து .  ே ொ று  பி ழி ்ந ்த  பி ன 
கிக்டக்்கக்கூடிய நொரக்்கழிவு (Bagasse) ்கொகி்தத் 
ப்தொழிறேொகல்களுக்கு  மூலபப�ொருளொ்கப 
�யன�டுகி்றது .  ப�ரும்�ொலொன  ேரக்்ககர 
ஆ க ல ்க ளி ல  இ து ச வ  எ ரி ப � ொ ரு ள ொ ்க 
�யன�டுகி்றது .  சுமொர  3 ,500 பம்கொவொட் 
ஆற்றல ஒரு வரு்டத்தில உற�த்தி பேயயப�ட்டு 
ே ர க் ்க க ர  ஆ க ல ்க ள்  ப ே ய ல � டு வ ்த ற கு ப 
�யன�டுகி்றது .  மறப்றொரு  உ�ப�ொருளொன 
ஆகலக் ்கேடு (Press Mud) குறிபபி்டத்்தக்்க 

 2.4	 ்பணப்பயிர்கள்	(Cash	Crops)

வணி்க சநொக்கு்டன அதி்க லொ�ம் ஈட்்ட 
�யிரி்டப�டும் �யிர்களுக்கு பணப்பயிர்கள் எனறு 
ப�யர. இவறறில ப�ரும்�ொலொன �யிர்ககள 
ந ொ ம்  ச ந ர டி ய ொ ்க  � ய ன � டு த் ்த  மு டி ய ொ து ; 
�்தப�டுத்்தப�ட்்ட பினபு்தொன �யன�டுத்்த 
முடியும். இ்நதியொவில மூனறு வக்கயொன 
�ணப�யிர்கள் உள்ளன. அகவ:

அ)்(i)்நொயப் பயிர  ருததி,்்ைல்

் (ii)்்் யக்ினரப்

 பய

ிரும்ட

ஆ)்ல்ாகிரிப்

 பயிர

டனிபனல,்

வ்பனல,்ிாஃபி

இ)்எ்ணசைய்்

விததுப் பயிர

நிலக்ிடனல,்ிடு–,்

ச்ன்னை,்எர,்

வ்ாயா்சமாசன்,்

ஆமைக்–,்ஆளி்

வின்,்சூரியிாநதி.

முனபு இப�யிர்கள் �ண்கணயின ஒரு 
�குதியில சிறிய அளவில ேொகு�டி பேயயப�ட்டு 
வ்ந்தன. ்தறச�ொக்தய சூழநிகலயில உல்கச் 
ே்நக்தயின ச்தகவகயப ப�ொருத்து அவறறின 
வி க ல  நி ர ண யி க் ்க ப � டு வ ்த ொ ல  அ தி ்க 
�ரப�ளவில  ேொகு�டி  பேயயப�டுகின்றன . 
எப�ணப�யிகர  ச்தர்நப்தடுப�து  என�க்த 
ே்நக்தப  ச�ொட்டி ,  ச்தகவ ,  இருபபு ,  புதிய 
ப�ொருட்்களின  உருவொக்்கம் ,  விளம்�ரம் , 
சவளொண் ப்தொழில சுைறசி, ்கொலநிகல, லொ�ம் 
ச�ொன்றகவ தீரமொனிக்கின்றன. இப�யிர்ககள 
� ்த ப � டு த் தி  வி ற கு ம்  ப ்த ொ ழி ல நு ட் � ம் , 
நி தி  நி க ல த்  ்த ன க ம ,  ே ொ கு � டி  ப ே ய யு ம் 
ந வீ ன  ப ்த ொ ழி ல நு ட் � ம் ,  � யி ர  � ொ து ்க ொ ப பு 
ச�ொன்றகவயும் �ணப�யிர்ககள விகளவிக்கும் 
முன ்கருத்தில ப்கொள்ள சவண்டிய முக்கியமொன 
அம்ேங்களொகும்.

்த ற ச � ொ க ்த ய  உ ல ்க ம ய ம ொ க் ்க ல 
சூழநிகலயில  வணி்க  சநொக்கில  ேொகு�டி 
பேயயப�ட்டு அதி்க வருமொனத்க்த ஈட்டித்்தரும் 
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மூன்றொம்  இ்டமும் ,  ்தமிழநொடு  நொன்கொம் 
இ்டமும் வகிக்கின்றன. 

2.4.1.2் ்் ட் சேப நினல்மறறும்்

மணேளம்

்கரும்பு  ஒரு  பவப�மண்்டலப  �யிர . 
்க ரு ம் பு  ே ொ கு � டி  ப ே ய ய  2 1 °  –  3 5 ° C 
பவப�நிகல உ்க்ந்தது. பவப�நிகல 50°C க்கு 
அதி்கமொகும் ச�ொது, வளரச்சி நினறுவிடும். 
2 0 0C  க் கு க்  கு க ்ற யு ம் ப � ொ ழு து  வ ள ர ச் சி 
கு க ்ற யு ம் .  ்க ரு ம் பு  ே ொ கு � டி க் கு  ே ர ொ ே ரி 
மகையளவு 750 – 1200 மிமீ ச்தகவ. அதி்க 
மறறும் ப்தொ்டர மகை ்கரும்பின ்தரத்க்தக் 
குக்றக்கும் .  வ்றட்சியின  ச�ொது ,  ்கரும்பில 
நொரத் ்தனகம அதி்கரிக்கும். ேரக்்ககரச்ேத்து 
உ ற � த் தி  ம ற று ம்  மு தி ர ச் சி க் கு  உ ்க ்ந ்த 
பவப�நிகல  150 –  180 C; ஒபபு  ஈரப�்தம் : 
50 –  60% மறறும்  �னியிலலொ்த  நொட்்கள்  
அவசியம்.

நலல வடி்கொல வேதி ப்கொண்்ட வளமொன 
்கரிேல  மண் ,  ப�ொக்ற  மண் ,  பே்நச்தொமிலி 
மண் ்கரும்பு ேொகு�டிக்கு ஏற்றது. ்கரும்பு 6.5-
7.5 ்கொர அமில நிகல ப்கொண்்ட மண்ணில 
நனகு வளரும்.  ப�ரும்�ொலொன இ்டங்களில 
1 2 0 - 1 5 0  ப ே மீ  ஆ ை த் தி ல  � ொ க ்ற ்க க ள க் 
ப்கொண்்ட ்களித் ச்தொமிலி மண்ணில ்கரும்பு 
�யிரி்டப�டுகி்றது.

அ ள வு  ச � ரூ ட் ்ட  ம ற று ம்  நு ண் ணூ ட் ்ட ச் 
ேத்து்ககளக்  ப்கொண்டிருப�்தொல ,  அங்க்க 
உ ர ம ொ ்க ப  � ய ன � டு த் ்த ப � டு கி ்ற து .  இ ்த ன 
ப ்க ொ ழு ்ந ்த ொ க ை  ்க ொ ல ந க ்ட த்  தீ வ ன ம ொ ்க ப 
�யன�டுகி்றது. ந்கரப பு்றங்களில ்கரும்பு ேொறு 
மக்்களொல விரும்�ப�டும் �ொனமொ்க விற�கன 
பேயயப�டுகி்றது. சமலும், ப�ொங்கல ச�ொன்ற 
�ண்டிக்க  ்கொலங்களில  ்கரும்பின  ச்தகவ 
அதி்கமொ்க உள்ளது. இக்தத்்தவிர எரிேொரொயம், 
இரேொயனங்கள் ,  ்கொலநக்டத்  தீவனங்கள் 
மறறும் உரங்கள் ேொர்ந்த ப்தொழிறேொகல்களுக்கு 
மூலபப�ொருளொ்க ்கரும்பு விளஙகுகி்றது.

சுமொர 35 மிலலியன விவேொயி்களுக்கு 
வொழவொ்தொரமொ்க ்கரும்பு ேொகு�டி உள்ளது. 
அச்த அளவு சவளொண் ப்தொழிலொளர்களுக்கு 
ச வ க ல  வ ொ ய ப க � யு ம்  அ ளி க் கி ்ற து . 
நூற�ொகல்களுக்கு  அடுத்்த�டியொ்க  மி்கப 
ப�ரிய சவளொண் ேொர்ந்த ப்தொழில ேரக்்ககர 
ஆகல்களொகும். 50 – 55% ்கரும்பு பவலலம் 
ம ற று ம்  ந ொ ட் டு ச் ே ர க் ்க க ர  உ ற � த் தி யி ல 
�யன�ட்டு குடிகேத் ப்தொழிலுக்கு மூலொ்தொரமொ்க 
இருக்கி்றது .  இப�யிரின  உற�த்தித்  தி்றன 
74.4 ்டன/எக்்டர (2017–18) ஆகும். உத்திர 
பிரச்தே மொநிலம் ்கரும்பு ேொகு�டி பேயயும் 
�ரப�ளவில முனனிகல வகிக்கி்றது. ்கரும்பு 
உற�த்தியில உத்திர பிரச்தேம் மு்தலி்டமும், 
மெொரொஷட்ரொ இரண்்டொம் இ்டமும், ்கரநொ்ட்கொ 

2.4.1.3்  ட்டம்்மறறும்்இரிம்

1 முன்பட்டம் 
(ச்ம் ய்க்ஜைேரி)

COC்85061,்COC்86062,

COC்92061,்COC்91061,்CO்86249,

CO்94008,்COSi்(SC)்6,்CO்94012

COC்(SC)்23,்COC(SC)்24

2 நடுப்பட்டம்
(பிபரேரி்க்மாயச)

CO்419,்COC்740,்CO்62198,

CO்6304,்COSi்86071,்CO்6304,

COC்62174,்COC்8001,்COC்8021,்

COC்90063,்COSi்98071,்COC்99061,

CO்8208,்CO்85019,்COC(SC)்22,

COG(SC)்5,்CO்99004,

CO்2001-13,்CO்2001-15,்S்18்

AGRI_Chapter 02.indd   53 1/11/2020   12:03:23 PM



2 - வேளாண் பயிர்க்்ா– ச்–ுபடிர 54

2.4.1.5் நிலம்்்யாய்ச்ய்்ல்

ஆ ை ம ொ ்க  உ ை வு  ப ே ய ய ப � ட் டு 
�ண்�டுத்்தப�ட்்ட நிலத்தில, இர்கங்களுக்கு 
ஏற்ற  இக்டபவளியில ,  20-30 பேமீ  உயர 
�ொர்கள் அகமக்்க சவண்டும்.

அதிி்தூய்விடும்்இரிங்ிர 90x0்ச்மீ

–ன்றந்்தூய்விடும்்

இரிங்ிர

75x0்ச்மீ

2.4.1.6் நெடவு்

�ொர்கள் நனகு நகனயும்�டி நீர �ொயச்சிய 
பினனர ,  �ொர்களின  �க்்கவொட்டில  சநரத்தி 
பேயயப�ட்்ட ்கரகண்ககள, கிக்டமட்்டமொ்க 
ந்டவு பேயய சவண்டும்.

2.4.1.7்  ாடுோசி்நிரபட்ல்

ந்டவு பேய்த 30 நொட்்களுக்குள் �ொடுவொசி 
உள்ள இ்டங்களில, ்தயொர நிகலயில உள்ள 
மு க ள  வி ட் ்ட  ்க ர க ண ்க க ள க்  ப ்க ொ ண் டு 
இக்டபவளிகய நிரப�லொம்.

3 பின்பட்டம்
(ஏபரல்்க்வம)

CO்419,்COC்740,்CO்62198,

CO்6304,்COSi்86071,்COC்8001,்COC்8021,்COC்8201,்

COC்90063,்COC்62174,

COC்8208,்COSi்98071,்COC்99061,

COC(SC)்22,்COG(SC)்5,்CO்2001-13.்S்18

4 சி்றப்புப் பட்டம்
(ஜுன்்க்ஜூனல)

COC(SC)்24,COC(SC)்23

2.4.1.4் வ்ின்க்ிரனை்அளவு்மறறும்்

வநெயததி

ஓர	எக்டருககு,

ஒரு �ரு ்கரகண்கள் – 1,50,000

இரு �ரு ்கரகண்கள் – 75,000

முப�ரு ்கரகண்கள் – 50,000 ச்தகவ. 

்கரதண	்ெரத்தி

1. ஆசரொக்கியமொன ்கரகண்ககளத் ச்தரவு 
பேயதி்ட சவண்டும்.

2. ்கரகண்ககள 100 லிட்்டர ்தண்ணீரில 
50 கி ்கொர�ன்டசிம், 200 மிலி மொலதியொன 
மறறும் 1.0 கிகி யூரியொ ்கல்நது 15 நிமி்டம் 
ஊ்ற கவக்்க சவண்டும்.

3. ்கரகண்ககள புல்தண்டு சநொயிலிரு்நது 
�ொது்கொத்தி்ட 500 C பவப�நிகலயில, 
ஒரு மணி சநரம் நீரொவி சநரத்தி பேயதி்ட 
சவண்டும்

்்காயம்புத்தூர	மற்றும்	

லக்னாவில்	்கரும்பு	

்பயிர	பூப்பதற்கு	ஏற்ை	

சூழல்	நிலவுவதால்	

விதத்கள்	உற்்பத்தி	

நசய்யப்படடு,	இனக்கலபபு	ஆராய்சசி	

்மற்ந்காள்ளப்படுகிைது.

• மததிய்ிரும்ட்ஆராய்சசி்நினலயம்்க்

லக்வைா,்உ.பி.

• ிரும்ட்இைபச ருக்ி்ஆராய்சசி்

நிறுேைம்,்விாயம்டததூய,்்மிழநொடு.
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ஈரம் இருக்கும் ப�ொழுது, பினசனொக்கித் ப்தளித்து 
வர சவண்டும். முகளத்்த பின �யன�டுத்தும் 
்ககளக்ப்கொலலி்களொன 2,4-D சேொடியம் உபபு 
2.5 கிகி/எக்்டர என்ற அளவில ப்தளித்து இரு 
வித்திகலக் ்ககள்ககளக் ்கட்டுப�டுத்்தலொம். ந்டவு 
பேய்த 15 நொட்்கள் ்கழித்து, ்ககள்கள் முகளத்்த 
பினபு செசலொேலஃபியூரொன-மீக்தல 90 கி/
எக்்டர ப்தளித்து, சி்ற்ந்த முக்றயில ்ககள்ககளக் 
்கட்டுப�டுத்்தலொம்.

2.4.1.10் நீய்நியோிம்

்கரும்பு  �யிருக்கு  30-35 முக்ற  நீர 
�ொயச்சு்தல  அவசியம் .  ந்டவு ,  முகளக்கும் 
�ருவம், தூர விடும் �ருவம் ஆகிய �ருவங்களில 
குக்ற்ந்த நீர ச�ொதுமொனது. வளரச்சி �ருவம் 
ம ற று ம்  மு தி ர ச் சி  � ரு வ த் தி ல  அ தி ்க  நீ ர 
ச்தகவப�டுகி்றது.

2.4.1.11் உர்நியோிம்்

்கக்டசி உைவின ச�ொது எக்்டருக்கு 12.5 
்டன ப்தொழு உரம் அலலது 50 ்டன ்கம்ச�ொஸ்ட் 
உரம் அலலது 37.5 ்டன ேரக்்ககர ஆகலக் 
்கழிவு  இ்ட  சவண்டும் .  மண்  �ரிசேொ்தகன 
பேயயொ்த �ட்ேத்தில, �ரி்நதுகரப�டி எக்்டருக்கு 
300 : 100 : 200 கிகி ்தகை, மணி, ேொம்�ல 
ேத்துக்்ககள இ்ட சவண்டும். ஒவபவொரு முக்ற 
உரமிடும் ச�ொதும் மண் அகணத்து நீர �ொயச்ே 
சவண்டும்.

அ்சாஸ்ரபரில்லம் 5.0 கிகி மறறும் 
�ொஸ்ச�ொ�ொக்டீரியொ 5.0 கிகி ஆகியவறக்ற 500 
கிகி ப்தொழு உரத்து்டன ்கல்நது 30 மறறும் 60 வது 
நொட்்களில ேொலில இட்டு நீர �ொயச்ே சவண்டும்.

2.4.1.12் வ்ானி்உரித்ல்்

நட்்ட ஐ்நது மறறும் ஏைொவது மொ்தத்தில 
்கொய்ந்த ச்தொக்க்ககள நீக்கி அ்தகன ஒரு �ொர 
விட்டு ஒரு �ொரில �ரபபி வி்டலொம்.

2.4.1.13் விட்டம்்ிட்டு்ல்

்க ரு ம் பு  ந ட் ்ட  ஏ ழு  மு ்த ல  எ ட் டு 
மொ்தத்திறகுள் ்கொய்ந்த ச்தொக்க்ககள ப்கொண்டு 
அரு்கருச்க உள்ள இரு வரிகே ்கரும்பு்ககள 

2.4.1.8் ிரும்டதவ்ானி்மூடாக்–்

ந ்ட வு  ப ே ய ்த  ஒ ரு  வ ொ ர த் தி ற கு ள் , 
�ொர்களில ச்தொக்க்ககளக் ப்கொண்டு 10 பேமீ 
உயரத்திறகு மூ்டொக்கு இ்ட சவண்டும்.

 யன்ிர

• வ்றட்சிகயத் ்தொங்க
• மண்ணின ஈரப�்தத்க்தக் ்கொக்்க
• ்ககள்களின வளரச்சிகயக் ்கட்டுப�டுத்்த
• இளஙகுருத்துப புழுக்்கள் ்தொக்கு்தகலக் 

குக்றக்்க

்ககரயொன �ொதிபபு உள்ள �குதி்களில 
ச ்த ொ க ்க  மூ ்ட ொ க் கு  ப ே ய வ க ்த த்  ்த வி ர க் ்க 
சவண்டும்.

2.4.1.9் ினள்நியோிம்

மு க ள க் கு ம்  மு ன  ப ்த ளி க் கு ம் 
்ககளக்ப்கொலலி்களொன அட்ரசின 2.5கிகி/ எக்்டர 
அலலது ஆக்்ஸஃபுசளொரஃப�ன 500 மிலி/எக்்டர 
அலலது பமட்ரிபயூசின 500 கி/எக்்டர மரு்நக்த 
ந்டவு பேய்த மூனறு நொட்்களுக்குள், மண்ணில 
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்தகரசயொடு ்தகரயொ்க நிலமட்்டத்தில அறுவக்ட 
பேயய சவண்டும்.

2.4.1.19் மிசூல்்:்110்டன்்/்எக்டய்

2.4.1.20் மறு்ாம்ட்்ா– ச

்கரும்பு மறு்தொம்பு ேொகு�டிக்கு ஏற்றது. ஏற்ற 
இர்கங்கள் - (உ.ம்) CO 86032, CO 7706, CO 
7805. இர்கத்திறச்கற� இரண்டு அலலது மூனறு 
முக்ற மறு்தொம்பு ேொகு�டி பேயயலொம். அ்தறகு 
சமல மறு்தொம்பு �யிரொ்க ேொகு�டி பேயயும்ப�ொழுது 
ப�ொருளொ்தொர ரீதியொ்க �யன ்தரொது. 

2.4.1.21் நீசத்்நெவீை்ிரும்ட்்ா– ச்(SSI)

குக்ற்ந்த எண்ணிக்க்கயிலொன ந்டவுக் 
்கரகண்கள் மறறும் நீர �யன�ொட்டு்டன, நிலம் 
மறறும் ஊட்்டச்ேத்துக்்ககள ேரியொன அளவில 
�யன�டுத்தி, ம்கசூகல ப�ருக்கும் நுட்�சம 
நீடித்்த நவீன ்கரும்பு ேொகு�டி (SSI - Sustainable 
Sugarcane Initiative) ஆகும்.

சேரத்து ்கட்டிவி்ட சவண்டும். இ்தனொல ்கரும்பு 
ேொயொமல ்தடுக்்கப�டுகி்றது.

2.4.1.14் நீய்வ ாததுினள்நீக்–்ல்்

வளரச்சிப �ருவத்திலிரு்நது முதிரச்சி 
�ருவத்திறகு பேலலும் ச�ொது புதி்தொ்க �க்்க 
சிம்பு்கள் பவடித்து வளரும். இகவ வளர்ந்த 
்கரும்புக்கு பேலலும் ேத்து்ககள கிரகித்துக் 
ப்கொண்டு ்கரும்பின ்தரத்க்தக் குக்றப�்தொல 
இவறக்ற நீக்்க சவண்டும்.

2.4.1.15் ஊடு பய்

ந்டவு பேய்த மூனறு மொ்தங்கள் வகர 
ஊடு�யிரொ்க ப்கொத்்தமலலி, �யறுவக்க்கள், 
பவங்கொயம், சேொயொபமொச்கே ஆகியவறக்ற 
�யிரிட்டு கூடு்தல வருமொனம் ப�்றலொம்.

2.4.1.16் ிரும்ட்முதியசசி்ஊக்கி்ச்ளித்ல்

ந்டவு பேய்த 6, 8, 10 வது மொ்தங்களில, 
4.0 கிகி/எக்்டர சேொடியம் பமட்்டொசிலிச்கட்க்ட 
750 லி நீரில ்கல்நது ப்தளிக்்க சவண்டும். இ்தன 
மூலம் ்கரும்பின ம்கசூல மறறும் ேரக்்ககரயின 
அளவு அதி்கரிக்கி்றது.

2.4.1.17் முதியசசினயக்்ிணடு்ல்்

்கரும்பின முதிரச்சிகய பிரிக்ஸ் மீட்்டர 
(Hand Refractometer / Brix Meter) என்ற 
்கருவியின மூலம் அறியலொம். 18-20 ே்த பிரிக்ஸ் 
அளவு (10 பிரிக்ஸ் = 1% சுக்சரொஸ் ்ககரேல) 
்கரும்பின முதிரச்சிகயக் குறிக்கும். ்கரும்பின 
நுனி மறறும் அடிப�குதி பிரிக்ஸ் விகி்தம் 1:1 
ஆ்க இருத்்தல சவண்டும்.

2.4.1.18் அறுேனட

முன�ட்்ட ்கரும்பு இர்கங்ககள 10 மு்தல 
11 மொ்தத்திறகுள்ளும், பின�ட்்ட இர்கங்ககள 
11-12 மொ்தத்திறகுள்ளும் அறுவக்ட பேயய 
சவண்டும் .  ்கரும்பிகன  அ்தன  உச்ே்கட்்ட 
முதிரச்சி ்கொலத்தில அறுவக்ட பேயய சவண்டும். 
அறுவக்ட  பேயயும்ச�ொது  ந்டவுப�யிரொ்க 
இரு்ந்தொலும், மறு்தொம்புப �யிரொ்க இரு்ந்தொலும் 

பிரிக்ஸ்்மீட்டய
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• அ ்க ன ்ற  இ க ்ட ப வ ளி  (5x2  அ டி ) 
பின�றறு்தல

• �யிருக்குத்  ச்தகவயொன  அளவு  நீகர 
தி்றம்�்ட அளித்்தல (அடிமண் பேொட்டு நீர 
�ொேனம், விடு ேொல �ொேனம், மொறறு ேொல 
�ொேனம்)

• இயறக்க வழியில ஊட்்டச்ேத்து நிரவொ்கம் 
மறறும் �யிர �ொது்கொபக� பின�றறு்தல.

• ஊடு�யிர மூலம்  நிலத்க்தத்  தி்றம்�்ட 
�யன�டுத்து்தல.

நென்னமிர

1. �ொேன நீரின �யன�டுதி்றன கூடுகி்றது.
2. ே ரி ய ொ ன  அ ள வு  உ ர ங ்க க ள ப 

� ய ன � டு த் து வ ்த ொ ல  ஊ ட் ்ட ச் ே த் து 
�யன�டுதி்றகன அதி்கரிக்்கலொம்.

3. ்கொறச்றொட்்டம்  மறறும்  சூரிய  ஒளி 
�யிர்களுக்கு முழுகமயொ்கக் கிக்டப�்தொல 
ேரக்்ககரச் ேத்து அதி்கரிக்கி்றது.

4. ஊடு�யிர மூலம் கூடு்தல வருமொனம் 
கிக்டக்கி்றது.

5. ேொகு�டி பேலவு குக்றகி்றது.
6. ம்கசூல அதி்கரிக்கி்றது.

விாட் ாடுிர

• ஒ ரு  வி க ்த ப � ரு  சீ வ ல ்க ளி லி ரு ்ந து 
நொற்றங்கொல அகமத்்தல.

• இளம் வயது (25-35 நொட்்கள்) நொறறு்ககள 
ந்டவு பேய்தல.

•் ி்ரும்டக்–்வின்்

உணடு.

•் ி்ரும்பில்்வ்ான்றும்்

மஞ்ரிக்–்ஆவரா்

(Arrow)்என்்ற்ச யய.

• இது்25-30்ச்மீ்நீளம்்உனடயது.

• இரவு்சேப நினல்20
0
-25

0
C்மறறும்்

12.30்மணி்வநெர் ில்்ச ாழுது்

இருக்–ம்்சூழநினலபல்்மஞ்ரி்

வ்ான்றும்.்
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2.4.2.4்  ட்டம்்மறறும்்இரிம்

பட்டம் இர்கம்
குளிர்கால	

இைதவ

(ஆிஸ்ட்-

ச்படம் ய)

MCU்5,்MCU்5்VT்

(மவரடடிசிலியம்்ோடல்்

வநொய்்்ாங்–ம்்தி்றன்),்

சுவின்,்TCHB்213,்MCU்

12,்MCU்13,்சுரபி,்LRA்

5166,்SVPR்1,்SVPR்2,்

SVPR்4,்CO்14

்்காத்டக்கால	

இைதவ

(பிபரேரி-்மாயச)

MCU்5,்MCU்12,்MCU்

13,்SVPR்2,்SVPR்4,்

சுரபி,்MCU்5்VT,்CO்15

மானாவாரி

(ச்படம் ய-

அக்வடா ய)

LRA்5166,்K்11,்KC்2,்

SVPR்2,்KC்3

சநெல்்்ரிசு MCU்7,்SVPR்3,்

அஞ்லி,்CO்15

பி.ச.் ருததி

� ரு த் தி க ய த்  ்த ொ க் கு ம் 
்கொயபபுழுக்்ககளக் ்கட்டுப�டுத்்த மர�ணு 
மொற்ற ப்தொழிலநுட்�ம் மூலம் உருவொக்்கப�ட்்ட 
�ருத்தி இர்கசம பி.டி. �ருத்தி ஆகும். பி.டி. 
எ ன � து  ்பசில்லஸ்  துரிஞ்சிடயன்சிஸ் 
எனனும்  மண்ணில  வொழும்  �ொக்டீரியொ . 
இது �ருத்தி ்கொயபபுழுக்்ககளக் ப்கொலலும் 
்தனகம ப்கொண்்டது. இ்தன அடிப�க்டயில 
பி.டி. �ொக்டீரியொவில உள்ள நச்சுத்்தனகமகய 
உற�த்தி  பேயயவலல  மர�ணுக்்ககளக் 
்கண்்டறி்நது மர�ணு மொற்றம் ப்தொழிலநுட்�ம் 
மூலம்  பேலுத்தி  �ருத்தி  இர்கங்களில 
உயர  விகளச்ேல  ்தரும்  பி .டி .  �ருத்தி 
உருவொக்்கப�டுகி்றது.

தமிழொடடில்	சாகு்படி	நசய்யப்படும்	

தனியார	நிறுவன	Bt	்பருத்தி	வீரிய	ஒடடு	

இர்கங்களில்	சில:

இ ்ந தி ய  ச வ ள ொ ண்  ஆ ர ொ ய ச் சி க் 
குழுமத்தின (ICAR) மூலம் Bt �ருத்தியொனது 

2.4.2	 ்பருத்தி	சாகு்படி

்ாேரவியல்்ச யய :்் 

காஸிப்பியம் சிற்றினம் (Gossypium sp.)

–டும் ம் :்் மால்வேசிவய்

்ாயிம் :்் இநதியா

2.4.2.1் ச ாருளா்ார்முக்கியததுேம்

�ருத்தி பமனகமயொன, ஈரத்க்த உறிஞசும் 
்தனகமயுக்டய, இயறக்கயொன இகைகயக் 
ப்கொண்்டது. அ்தனொல ச்தொலிறகு அைறசிகய 
ஏற�டுத்்தொ்த துணியிகன பநயவ்தறகு ஏற்ற்தொகும். 
�ருத்தி துணி அகனத்து ்கொலங்களிலும் உடுத்்த 
ஏற்றது. சுமொர 60% �ருத்தி ஆக்ட பநயவ்தறகும், 
40% துணி மறறும் இ்தர ப்தொழிறேொகல்களுக்கும் 
மூலபப�ொருளொ்கப �யன�டுகி்றது.

2.4.2.2் ்் ா– ச்ச்ய்யப டும்்முக்கிய்

சிறுைங்ிர

• காஸிபபியம் ஆர்பாரியம் 
• காஸிபபியம் டெர்பசியம்
• காஸிபபியம் ஹிரசூடடைம் 
• காஸிபபியம் பாரபடடைன்ஸ் 

�ருத்தியின இகை நீளத்க்தப ப�ொருத்து 
குட்க்ட, மத்திய, நீண்்ட மறறும் மி்க நீண்்ட 
இகை �ருத்தி என பிரிக்்கப�டுகி்றது.

2.4.2.3் ்் ட் சேப நினல்மறறும்்

மணேளம்்

�ருத்தி  பவப�  மறறும்  மி்த  பவப� 
மண்்டலப �யிரொகும். �ருத்தி ேொகு�டிக்கு உ்க்ந்த 
பவப�நிகல 210-270 C ஆகும். எனினும் 210C 
பவப�நிகலக்குக் கீழ குக்றயும்ச�ொதும், 430C 
பவப�நிகலக்கு சமல அதி்கரிக்கும்ச�ொதும் 
ம ்க சூ ல  � ொ தி க் ்க ப � டு கி ்ற து .  � ரு த் தி க் கு 
ச்தகவயொன ேரொேரி மகையளவு 500 மிமீ ஆகும்.

்கரிேல  மண்ணும்  நடுத்்தர  ்கரிேல 
மண்ணும் �ருத்தி ேொகு�டிக்கு ஏற்றது; உ்க்ந்த 
்கொர அமில நிகல 5.5-8.5; உவர ்தனகமகய 
்தொஙகி வளரக்கூடியது; நீர ச்தஙகு்தல �யிர 
வளரச்சிகயப �ொதிக்கும்.
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சுவின் 90x45

வீரிய்ஒட்டு்

இரிங்ிர்மறறும்்Bt்

 ருததி்இரிங்ிர

120x60

�ருத்தியில அதி்க அ்டர ந்டவு முக்ற 
(Ultra High Density Planting) மூலமொ்க எக்்டருக்கு 
100000 பேடி்கள் �ரொமரிக்்கப�ட்டு 120 - 130 
நொட்்களில குக்ற்ந்த�ட்ேம் 1500 கிகி விக்தப�ஞசு 
எடுக்்கவலல வளரபபு்கள் (cultures) ்தமிழநொடு 
சவளொண்கம �ல்ககலக்்கை்கத்தில ஆரொயச்சி 
நிகலயில உள்ளது.

2.4.2.6் நிலம்்்யாரித்ல்

ஆைமொன உைவு பேயது, இர்கங்களுக்கு 
ஏற்றொறச�ொல இக்டபவளி விட்டு �ொர்கள் 
அகமக்்க சவண்டும். ்கக்டசி உைவினச�ொது 
எக்்டருக்கு 12.5 ்டன ப்தொழு உரம் அலலது 2.5 
்டன மண்புழு உரம் இ்ட சவண்டும். சமலும், 
ந்டவுக்கு முன�ொ்க 2.0 கிகி அ்சாஸ்ரபரில்லம், 
2.0 கிகி �ொஸ்ச�ொ�ொக்டீரியொ ஆகியவறக்ற 50 
கிகி ப்தொழு உரத்து்டன ்கல்நது �ொர்களில இட்டு 
ந்டவு சமறப்கொள்ள சவண்டும்.

2.4.2.7் ினள்நியோிம்்

ச்கொக்ட உைவு, �யிர சுைறசி, ஊடு�யிர 
ேொகு�டி மறறும் ்தரிேொ்க விடு்தல ச�ொன்ற 
உைவியல முக்ற்கள் மூலம் ்ககள்ககளக் 
்கட்டுப�டுத்்தலொம். முகளக்கும் முன ப்தளிக்கும் 
்ககளக்ப்கொலலியொன ப�னடிபமத்திலின 3.3 லி/
எக்்டர அலலது ஃபுளுகுசளொரலின 2.2 லி/எக்்டர 
மரு்நக்த ந்டவு பேய்த மூனறு நொட்்களுக்குள் 
ப்தளிக்்க சவண்டும்.

மு க ள த் ்த  பி ன  ப ்த ளி க் கு ம் 
்ககளக்ப்கொலலியொன TCA (Trichloro Acetic Acid) 
5.0 கிகி/எக்்டர அலலது ்டொலப�ொன (Dalapan) 
2.0 கிகி/எக்்டர �யன�டுத்தி ்ககள்ககளக் 
்கட்டுப�டுத்்தலொம். 45வது நொளில ஒரு முக்ற 
க்கக்்ககள எடுக்்க சவண்டும்.

2.4.2.8் நீய்நியோிம்

விக்தத்்த உ்டன மறறும் மூன்றொம் நொள் 
நீர �ொயச்சு்தல அவசியம். பினனர ச்தகவக்ச்கற� 

ப�ொதுத்துக்ற/ ்தனியொர நிறுவனங்களி்டமிரு்நது 
ப�்றப�ட்டு, சேொ்தகனக்கு உட்�டுத்்தப�ட்டு 
�குதிக்ச்கற� பவளியி்டப�டுகி்றது.

MRC 6918, MRC 6918 – BG – II, 
MRC 7918, MRC 7351, புலி, யுவொ, ேொமுண்டி, 
HB 2110, HB 3034, RCH 2, RCH 659 – BG 
– II , கிேொன சஜொதி – 9905, ஜொடு, ஜொக்�ொட், 
அஜித்-155, சூப�ர ஃக��ர, ம்கொத்துளசி 333 
மறறும் NCS-954 ராஜா. 

* Bt அலலொ்த  வீரிய  ஒட்டு  இர்கம் 
NACH 436 ஆகும். 

2.4.2.5் வின்யளவு

இர்கங்கள்/

வீரிய	ஒடடு	

இர்கங்கள்

விததயளவு	கிகி/எக்டர

்பஞ்சு்டன் ்பஞ்சு	

நீககியது

்பஞ்சில்லா	

விதத

MCU்5,்

MCU்5்VT,்

MCU்7,் 

MCU்12,்

MCU்13

15.0 7.0 -

SVPR்2 15.0 - -

KC்2 20.0 15.0 -

சுவின் - - 6.0

TCHB்213 2.5 2.0 -

Bt �ருத்தியில  மத்திய ,  நீள  இகை 
இர்கங்களுக்கு எக்்டருக்கு 2.25 கிகி விக்த்களும், 
நீண்்ட இகை இர்கங்களுக்கு 1.8 கிகி விக்த்களும் 
ச்தகவ.

சநரத்தி  பேயயப�ட்்ட  விக்த்ககள 
இர்கங்களில குழிக்கு இரண்டு விக்த்களும் 
வீரிய ஒட்டு இர்கங்களில குழிக்கு ஒரு விக்தயும் 
விக்தக்்க சவண்டும்.

இர்கம் இத்டநவளி	(நசமீ)

KC்2,்KC்3,்K்11 45x30

MCU்7,்SVPR்3 60x30

MCU்5,்MCU்5்VT,் 

MCU்12,்LRA்5166

75x45
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(ii)	நுண்ணூட்டசசத்துக	்கலதவ	

இர்கங்களுக்கு 12.5 கிகி/எக்்டர என்ற 
அளவிலும் வீரிய ஒட்டு இர்கங்களுக்கு 15 கிகி /
எக்்டர என்ற அளவிலும் ப்தொழு உரத்து்டன 
்கல்நது தூவ சவண்டும்.

(iii)	இதல	வழி	உரமி்டல்

2 %  D A P  ம ற று ம்  1 %  K C l 
்ககரேகல  இகல  வழியொ்கத்  ப்தளிப�்தன 
மூலம்  �ஞசின  ம்கசூகல  அதி்கரிக்்கலொம் . 
ச்தகவக்ச்கற்றொறச�ொல  2% பமக்னீசியம் 
ேலச�ட் மறறும் 1% யூரியொ ்ககரேகல ்கொய்கள் 
உருவொகும் ேமயத்தில ப்தளிக்்க சவண்டும். 
40 பிபிஎம் NAA வளரச்சியூக்கிகய பூக்கும் 
்தருணத்தில ப்தளிப�்தொல ேபக�்கள் உதிரவது 
குக்ற்நது விகளச்ேல கூடும்.

10-15 நொட்்களுக்கு ஒரு முக்ற மண்ணின நீர 
ச்தக்கும் தி்றன, �யிரின வளரச்சிப �ருவம் 
ஆகியவறக்றக் ்கருத்தில ப்கொண்டு நீரப�ொேனம் 
பேயய சவண்டும். நீர �ற்றொக்குக்ற உள்ள 
்கொலங்களில விடு ேொல �ொேனம் மறறும் மொறறு 
ேொல �ொேனம் பின�ற்றலொம். வீரிய ஒட்டு 
இர்கங்களுக்கு பேொட்டு நீரப �ொேன முக்றகயப 
பின�ற்றலொம்.

2.4.2.9் உர்நியோிம்

(i)	இரசாயன	உரம்

இர்கம்

உர	அளவு	(கிகி/எக்டர)

ததழ மணி சாம்்பல்

SVPR்3,்MCU்7் 60 30 30

MCU்5,்MCU்5்VT,்

MCU்12,்MCU்13,்

SVPR்2,்SVPR்4,்

LRA்5166

80 40 40

வீரிய்ஒட்டு்

இரிங்ிர

120 60 60

கிஸா	்பருத்தி	(Gisa	Cotton)

கிஸைா் ருததி்உலிளவில்்

பிரசிததி்ச ற்ற் ருததி்ேனி்

ஆ–ம்.்இது்எகிபதில்்உரள்

னநெல்்ஆறறுப டுனிிளில்்

வினளவிக்ிப டுகி்றது.்இ்ன்்

சி்றப ம்்ங்ிர:்

• அதிி்இனழ்நீளம்்சிாணடது.

• மிி்சமன்னமயாை்இனழினள்

உனடயது.

• இந்்சி்றந்் ணடிளுக்–க்்ிாரைம்்

னநெல்்ஆறறுப டுனிபல்்நிலவும்்

சேப நினல,்ிாறுன்்ஈரப ்ம்,்

ஊட்டச்தது்நின்றந்்மண்ஆகியனே்

ஆ–ம்.

•  ருததி்இனழ்இரிங்ிளில்்இதுவே்

வினலயுயயந்்ா–ம்.

ச்ன்னிநதிய்

 ஞ்ானலிர்்ங்ிததின்்

 ருததி்அபிவிருததி்

மறறும்்ஆராய்சசிக்்ிழிம்்

ிணடுபிசததுரள்ிருவி்

மூலமாி,்ஒரு்நொளில்்5-6்ஆட்ிர்

எடுக்–ம்் ருததினய்எடுக்ி்முசயும்.்

இதில்்12்V்வ ட்டரி,் ருததி்வ்ிரிக்–ம்்

ன ,்கூடு்ல்்வமாட்டாய்மறறும்்

உ ிரைங்ிர்இனைநதுரளை.்

இக்ிருவிபன்்வினல்₹ 9்900/-.்ஒரு்

மணி்வநெரததில்்ஐநது்கிவலா்மா்ற்ற்

்ரமாை் ருததினய்எடுக்ி்இயலும்.

Cotton்Plucker
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2.4.3.1் ச ாருளா்ார்முக்கியததுேம்

மஞேள் நறுமணப�யிரொகும். உணவில 
நி்றம் சேரக்்கவும்,  �ருத்தி,  �ட்டு,  ்கம்�ளி, 
்கொகி்தம் ஆகியவறறுக்்கொன ்தொவர ேொயமொ்கவும் 
�யன�டுகி்றது. இது மருத்துவ குணமுக்டய்தொல, 
அைகுப ப�ொருட்்களிலும், ஆயுரசவ்த மரு்நதுப 
ப�ொருட்்களிலும் �யன�டுத்்தப�டுகி்றது. இ்தறகு 
ேமய மதிபபுண்டு. எனசவ, திருவிைொக்்களிலும், 
� ல ச வ று  ம ங ்க ல  நி ்க ழ வு ்க ளி லு ம் 
முக்கியமொன்தொ்கக் ்கரு்தப�டுகி்றது.  இக்த 
ஏறறுமதி பேயவ்தொல அ்நநியச் பேலொவணி 
கிக்டக்கி்றது. 

2.4.3.2் ்் ட் சேப நினல்மறறும்்

மணேளம்

இது ஒரு பவப� மண்்டலப �யிரொகும்; 
நலல வடி்கொல வேதி ப்கொண்்ட பே்நச்தொமிலி 
மண் ஏற்றது. இ்தன ேொகு�டிக்கு 1500 மிமீ 
மகை ச்தகவப�டுகி்றது.

2.4.3.3்  ட்டம்்மறறும்்இரிம்

கவ்கொசிப �ட்்டம் (சம-ஜுன) CO 1, 
CO 2, BSR 1, BSR 2, சரொமொ, சுவரணொ, 

2.4.2.10் நுனி்கிரளு்ல்்

� ரு த் தி ப  � யி ரி ல  வ ள ர ச் சி க ய த் 
்தடுத்து, �க்்க கிகள்கள் மறறும் ்கொய்களின 
எண்ணிக்க்ககய  அதி்கரிக்்க  நுனி்ககளக் 
கிள்ளிவி்ட சவண்டும். இர்கங்களில 80-85 
நொளில  15 வது  ்கணுவிலும் ,  வீரிய  ஒட்டு 
இர்கங்களில 85-90 நொளில 20 வது ்கணுவிலும், 
நுனிகய சுமொர 10 பேமீ அளவிறகு கிள்ளிவி்ட 
சவண்டும்.

2.4.2.11் அறுேனட

�ருத்தி ்கொய்களில சமலிரு்நது கீைொ்க 
கீ்றல ச்தொனறி 2-3 நொட்்களில முழுவதும் மலர்நது 
பவடிப�ச்த அறுவக்டக்்கொன அறிகுறியொகும். 
விக்தத்்த 120 நொட்்களுக்குப பின வொரம் ஒரு 
முக்ற அலலது 10 நொட்்களுக்கு ஒருமுக்ற என 
்கொகல மறறும் மொகல சநரத்தில �ஞசிகனக் 
க்க்களொல அறுவக்ட பேயய சவண்டும்.

 பரின்்ேயது 130்க்160்நொட்ிர்

2.4.2.12் மிசூல்

இர்கம்

விததப	்பஞ்சு	

ம்கசூல்	(கிகி/

எக்டர)

MCU்7 1330

SVPR்2,்SVPR்3 1500-1600

MCU்5,்MCU்5்VT 1850

KC்3 2100

LRA்5166்:்ம்ாைாோரி 

இ்றனே

700்க்750

1800

Bt் ருததி்நீணட்இனழ 2500-3000

Bt் ருததி்மததிய்நீள்இனழ 2000-2500

2.4.3	 மஞ்சள்	சாகு்படி

்ாேரவியல்்ச யய்:் 

கரகியூொ ்லாஙகா (Curcuma longa)

–டும் ம்்:்ஜிஞஜிச வரசிவய

்ாயிம்்:்ச்ன்்கிழக்–்ஆசியா

மஞ்சளின்	மருத்துவ	

குணங்கள்

•	 இயற்த்க	கிருமிொசினி

•	 இரத்த	சுத்தி்கரிப்பான்

•	 	ததச	ொர்கள்	

வலுவத்டயும்

• வாதம்	நீககும்

• ந்காழுபத்பக	குதைககும்

• சருமத்ததப	்பாது்காககும்

• புற்று்ொயிதனத்	தடுககும்

• உ்டல்	எத்டதயக	குதைககும்.

• ஞா்ப்கசகதிதய	ஊககுவிககும்.

• ்வதி	மருத்துவத்தின்	(Chemotherapy)	

்பக்க	விதளவு்கதளக	குதைககும்.	
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முக்றயில, குழித் ்தட்டு்களில விரலி மஞேள் 
துண்டு்ககள ந்டவு பேயது, நொறறு்ககள உற�த்தி 
பேயயலொம்.

2.4.3.7் ினள்நியோிம்

விக்த மஞேகள நட்்ட மூன்றொவது நொளில 
ஃபுளுகுசளொரலின ்ககளக்ப்கொலலி மரு்நக்த 1.7 
லி/எக்்டர என்ற அளவில ப்தளிக்்க சவண்டும். 
்ககளக்ப்கொலலி ப்தளிக்்க இயலொ்த �ட்ேத்தில 
ந்டவு பேய்த 30, 60, 120, 150 நொட்்களில நொனகு 
முக்ற க்கக்்ககள எடுக்்க சவண்டும்.

2.4.3.8் நீய்நியோிம்

மஞேள் ந்டவுக்கு முனனும், ந்டவு பேய்த 
மூன்றொவது நொளும் நீர �ொயச்ே சவண்டும். 
பினனர ்கொலநிகலக்ச்கற� வொரம் ஒரு முக்ற 
நீர �ொயச்ே சவண்டும்.

2.4.3.9் உர்நியோிம்

• � ொ ர ்க ளி ன  � க் ்க வ ொ ட் டி ல  ந ்ட வு க் கு 
முன  அடியுரமொ்க  25:60:108 கிகி 
்தகை:மணி:ேொம்�ல ேத்து்ககளயும், 30 
கிகி ப�ரரஸ் ேலச�ட், 15 கிகி துத்்தநொ்க 
ேலச�ட் ஆகியவறக்றயும் இ்ட சவண்டும். 

• எக்்டருக்கு 200 கிகி ்க்டகலப பிண்ணொக்கு 
அலலது  சவப�ம்  பிண்ணொக்கு  இ்ட 
சவண்டும். 

• 10 கிகி அ்சாஸ்ரபரில்லம் மறறும் 10 
கிகி �ொஸ்ச�ொ�ொக்டீரியொகவயும் ந்டவுக்கு 
முனனர �ொர்களில இ்ட சவண்டும். 

• பினனர நட்்ட 30, 60, 90, 120 மறறும் 150 
வது நொட்்களில 25:0:108 கிகி ்தகை:மணி: 
ேொம்�ல  ேத்து்ககள  சமலுரமொ்க  இ்ட 
சவண்டும்.

• இளல வழி உரமி்டல் : 15 கிகி சூப�ர 
�ொஸ்ச�ட்க்ட  25 லிட்்டர  ்தண்ணீரில 
்கல்நது ஓர இரவு முழுவதும் ஊ்ற கவத்து, 
மறுநொள் ப்தளி்ந்த நீகர வடித்து, அதில 
நீகரக்  கூட்டி  250 லிட்்டர  ்ககரேல 
்தயொரிக்்கப�டுகி்றது. இ்ந்த ்ககரேலில, 
்தலொ 375 கி ச�ொரொக்ஸ், ப�ரஸ் ேலச�ட், 

சு்தரேணொ, சுகுணொ, சு்க்ந்தம், ரங்கொ, ரொஷமி, 
ரொசஜ்நதிர சேொனியொ, கிருஷணொ, ஆலபபுைொ, 
சுசரொமொ, சுபரீம், ப்க்டொரம், பிர�ொ, பிரதீ�ொ, 
ஈசரொடு உள்்ளர இர்கம், பேனகன உள்்ளர 
இர்கம் மறறும் சேலம் உள்்ளர இர்கம்.

2.4.3.4் வின்யளவு

எக்்டருக்கு 1500-2000 கிகி சநரத்தி 
பேயயப�ட்்ட குண்டு அலலது விரலி மஞேள் 
கிைஙகு்கள் ச்தகவ. 25-30 கி எக்டயுள்ள விக்தக் 
கிைஙகு்ககளத் ச்தரவு பேயய சவண்டும்.

2.4.3.5் நிலம்்்யாரித்ல்

்கக்டசி உைவிறகு முனபு 25 ்டன ப்தொழு 
உரம் இட்டு 45 பேமீ இக்டபவளியில �ொர்கள் 
அகமக்்க சவண்டும்.

2.4.3.6் நெடவு

� ொ ர ்க ளி ன  ஓ ர த் தி ல  1 5  ப ே மீ 
இக்டபவளியில, 4 பேமீ ஆைத்தில நீர �ொயச்சிய 
பின விக்த மஞேகள ந்டவு பேயயலொம்.

மஞேள்  ேொகு�டி  பேயயப�டும்  சில 
�குதி்களில �ொடுவொசிகய குக்றக்்கவும், விக்த 
மஞேள் ச்தகவகயக் குக்றத்து, ஒசர மொதிரியொன 
�யிர வளரச்சிகய அக்டயவும் நொற்றங்கொல 
முக்ற பின�ற்றப�டுகி்றது. நவீன நொற்றங்கொல 
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�ரப�ளவிகன அதி்கரித்து 
ம ்க சூ க ல ப  ப � ரு க் ்க 
சவண்டும். 

்பழநமாழி

• ச்ாப ைங்ிணட்அரிசி்

வ்ாறறுக்ிா–மா?்

•  ருததிக்–்உழும்்முன்வை்

்ம்பிக்–்எட்டு்முழம்.

• ிரும்ட்ருசிசயன்று்வேவராடு்

பிடுங்ிலாமா?

• இஞசி்லா ம்்மஞ்ளிவல.

• ிரும்ட்விரும் ்அது்வேம் ாபறறு.

• ிரும்ட்ி்க்கி்றது்ோய்க்–ற்றம்.

நசாற்ந்பாருட்களஞ்சியம்

நெல்	உமி Rice	Husk

நெல்	தவிடு Rice	Bran

ஆழநீர Deep	Water

நமல்லிய	்ப்டலம் Thin	Film

ெறுமண	நெல் Scented	Rice

சிறு	தானியங்கள் Millets

்பயறு	வத்க்கள் Pulses

்பயறு	வத்கப	

்பயிர்கள்

Legumes

உற்்பத்தி Production

உற்்பத்தித்திைன் Productivity

்வர	முடிசசு்கள் Root	Nodules

மூடு்பயிர Mulch	Crop

எண்நணய் Oil

ந்காழுபபுசசத்து Fat

பிண்ணாககு Oil-cake

துத்்தநொ்க ேலச�ட் மறறும் யூரியொகவக் 
்கல்நது கிைஙகின வளரச்சிப �ருவத்தில 
ப்தளிக்்க சவண்டும். இ்தகன 25 நொட்்கள் 
இக்டபவளியில இரண்டு முக்ற ப்தளிக்்க 
சவண்டும்.

2.4.3.10் மண்அனைத்ல்்

நட்்ட 60 மறறும் 120வது நொட்்களில 
சமலுரம்  இடும்ச�ொது  மண்  அகணத்்தல 
அவசியம்.

2.4.3.11் முதியசசி்மறறும்்அறுேனட

ந்டவு  பேய்த  ஒன�து  மொ்தங்களில 
இ க ல ்க ள்  ம ஞ ே ள்  நி ்ற ம ொ கி  ம டி ்த ச ல 
அறுவக்டக்்கொன ேரியொன அறிகுறியொகும். 
அறுவக்ட பேயவ்தறகு 20 நொட்்களுக்கு முனனர 
்தகரயின சமலமட்்டத்தில இரு்நது 10 பேமீ 
விட்டு ்தண்டிகன அறுத்து விடுவ்தொல மஞேளின 
ஈ ர ப � ்த ம்  கு க ்ற ்ந து  வி க ர வி ல  மு தி ர ச் சி 
அக்டயும். பினபு ்ககளக்ப்கொத்க்தப �யன�டுத்தி 
அறுவக்ட பேயயலொம்.

 பரின்்ேயது 190்க்285்நொட்ிர்

2.4.3.12் மிசூல்்

ஈர்மஞ்ர 25-30்டன்/எக்டய்

சமருவிறுய்

மஞ்ர

5-6்டன்/எக்டய்

இ ்ந தி ய ொ வி ல  சி று  ம ற று ம்  கு று 
வி வ ே ொ யி ்க ச ள  அ தி ்க ம ொ ்க  ச வ ள ொ ண் 
�யிர்ககள ேொகு�டி பேயகி்றொர்கள். உ்க்ந்த 
�யிர எண்ணிக்க்க இலலொகம, ்தகு்ந்த �யிர 
�ொது்கொபபினகம, ேரியொன அளவு உரமி்டொகம 
மறறும் அறுவக்ட பின ப்தொழில நுட்�ங்ககள ேரி 
வரக் க்கயொளொகம ச�ொன்றகவ இப�யிர்களின 
உற�த்தித்தி்றன குக்றவ்தறகு ்கொரணங்களொகும். 
� ல வி ்த ம ொ ன  ப ்த ொ ழி ற ே ொ க ல ்க ளு க் கு 
இப�யிர்களின உ� ப�ொருட்்கசள மூலொ்தொரமொ்க 
உள்ளன. எனசவ, நொம் எதிர்கொல ச்தகவகயக் 
்கருத்தில ப்கொண்டு இப�யிர்களின ேொகு�டி 

AGRI_Chapter 02.indd   63 1/11/2020   12:03:28 PM



2 - வேளாண் பயிர்க்்ா– ச்–ுபடிர 64

7.் சநெல்்்ா– சபல்்ஜிப்ம்்இடுே்ால்்

கினடக்–ம்்்ததுிர்  .

(அ)் ்னழச்தது,்மணிச்தது

(ஆ)்மணிச்தது,்்ாம் ல்்தது

(இ)்்னழச்தது,்ிந்ிம்

(ஈ)் சுணைாம்ட,்ிந்ிம்

8.் ச்ம்னம்சநெல்்்ா– ச்்மிழி்அர்ால்்

்எை்அனழக்ிப டுகி்றது.

9.் ்ானியப பயிளின்்ராணி்

எைப டுேது்  .

10.் மக்ிாசவ்ாள் பரில்் 

முனளக்–முன்்ச்ளிக்–ம்்ினளக்்

சிால்லி்  .

11.்  யறு்ேனிப பயிர்எக்டருக்–்

்கிகி்னநெட்ரஜனை்

மணணிற–்அளிக்கி்றது.

(அ)் 75் (ஆ)் 80

(இ)்85் (ஈ)் 90

12.் ேரபட்ஓரப பராி்்ா– ச்ச்ய்ய்ஏற்ற்

துேனர்ரிம்்  .

13.் மற்ற் யறு்ேனிப் பயினளக்்

ிாட்சலும்்அதிிளவு் ாஸ் ாரிக்்

அமிலம்்சிாணட் யறு்ேனிப் 

 பய்  .

14.் ேணிி்வநொக்–டன்் பரிடப டும்்

 பயிர்  .

(அ)் எணசைய்்விததுிர

(ஆ)் யறு்ேனிிர

(இ)் ைப பயிர

(ஈ)் ்ானியப பயிர

15. ்உட்சிாரளத்

்க்ி்எணசைய்்்ரக்கூசய்

எணசைய்விதது.

(அ)் டங்ிம்

(ஆ)்ஆமைக்–

(இ)்வேம்ட

(ஈ)் இலுபன 

ஊககுவிக்கப்பட்ட	

்கரி

Activated	Charcoal

ஓடடுக்கரி Shell	Charcoal

நசம்ந்பாதை	மண் Lateritic	Soil

நு்கரதல் Consumption

்பதப்படுத்துதல் Processing

இலாகிரி Narcotics

ஆளி	விதத Linseed/	Flax	seed

்பரு Bud

முதிரசசி Maturity

சீவல் Chip

இதழ Staple

மதிபபீடு

I	 	ந்பாருத்தமான	

வித்டயளி	 

(ஒரு	மதிபந்பண்)

1.் நீரின்்ஆழததிறவிற ்

ேளரும்்சநெல்்ேனி் .்

(அ)் மாைாோரி்சநெல்

(ஆ)்வ்றறுழவு்சநெல்

(இ)்ஆழநீய்சநெல்

(ஈ)் நொற்றங்ிால்்நெடவு்சநெல்

2.் சநெல்்உற ததிபல்் ்நொடு்

மு்ல்்இடதன்யும்் ்நொடு்

இரணடாம்்இடதன்யும்்ேகிக்கி்றது.

3.் சநெல்்உற ததிபல்்்மிழநொடு்

்இடம்்ேகிக்கி்றது.

4.் மாைாோரி்்ா– சக்விற்ற்சநெல்்

இரிம்்ஒன்று்  .

5.் சநெற பரில்்முனளக்–ம்்முன்்

 யன் டுததும்்ினளக்சிால்லி்

 .

6.் சநெற பரில்்துத்நொி்–ன்ற ாட்சைால்்

ஏற டும்்வநொய்்  .
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16.் நிலக்ிடனல்  . 

–டும் தன்்வ்யந்து.

(அ)் சலகூமிவைசிவய

(ஆ)்வ ாவயசிவய

(இ)்மால்வேசிவய

(ஈ)் ச டலிவயசிவய

17. ்்தன்்அளிக்ிக்கூசய்

மண்நிலக்ிடனலக்–்ஏற்றது.

(அ)் ்னழச்தது

(ஆ)்ச ாட்டாசியம்

(இ)்சுணைாம்ட

(ஈ)் வ்ாசயம்

18.் நிலக்ிடனல் பருக்ிாை்வின்யளவு்

்கிகி/எக்டய்ஆ–ம்.்

(அ)் 75் (ஆ)் 100

(இ)்125் (ஈ)் 20

19.் நிலக்ிடனல் பரில்்வின்பல்லா்

ிாய்ிர்உருோ–ேன்த்்டுக்ி்

்்தன்்இட்வேணடும்.

(அ)் யூரியா

(ஆ)்இரும்ட்்ல்வ ட்

(இ)்ிந்ிம்

(ஈ)் வ ாரான்

20.்நிலக்ிடனல் ருபபின்்ேளயசசினய்

அதிிரிக்ி் ்ேளயசசி்

ஊக்கினயப் யன் டுத்்வேணடும்.

(அ)்ன்ட்வடானினின்

(ஆ)்NAA

(இ)்ABA

(ஈ)் IBA

21.் ச்ன்னைபன்்வீரிய்ஒட்டு்இரிம்்

 .

(அ)் ALR்2

(ஆ)்ச்ௌிாட்்ஆரஞசு்–ட்னட

(இ)்VPM்3

(ஈ)் VHC்1

22.்ச்ன்னைபல்்  

ேயதுனடய்ின்றுிர்நெடவுக்–்

உட் டுத்ப டுகின்்றை.

(அ)் 3்மா்ங்ிர

(ஆ)்6்மா்ங்ிர

(இ)்7்மா்ங்ிர

(ஈ)் 11்மா்ங்ிர

23.் ்ச்ன்னைக்–்  

என்்ற்நெவீை் ா்ை்முன்ற்்றவ ாது்

 யன் டுத்ப ட்டு்ேருகி்றது.

(அ)் ்ால்் ா்ைம்

(ஆ)்ேட்டப ாததி் ா்ைம்

(இ)்ச்ாட்டுநீயப் ா்ைம்

(ஈ)் அிழிப் ா்ைம்

24.்வ்ங்ிாய்ினள்  

நொட்ிர்இனடசேளிபல்்அறுேனட்

ச்ய்யலாம்.

(அ)் 30்க்45

(ஆ)்40-50

(இ)்60-80

(ஈ)் 15-20

25.்ிரும்ட்வ்ானி்மூடாக்–்

இடுே்ால்் ்டழு்

ிட்டுப டுத்ப டுகி்றது.

26.்ிரும்ட் பருக்ிாை்முனளக்–ம்்

முன்் யன் டுததும்்ினளக்்சிால்லி்

 .

27.் ிரும்ட்முதியசசியூக்கிபன்்ச யய்

 .

28.்ிரும்ட் பரில்்ினளிர்முனளத்்

பின்ட்ச்ளிக்–ம்்ினளக்சிால்லிபன்்

ச யய்  .

29.்ிரும்பின்்முதியசசினய்

ிருவி்சிாணடு்ிணடுயலாம்.

30. 1
0
்பிரிக்ஸ்்என் து்_________்ஆ–ம்.
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31.்  ருததிபன்்இனழ்நீளதன்ப்

ச ாருதது் ்எை்

பிரிக்ிப டுகி்றது.

(அ)் நீணட்இனழ் ருததி

(ஆ)்மததிய்இனழ் ருததி்

(இ)்–ட்னட்இனழ் ருததி

(ஈ)் –ட்னட,மததிய,நீணட்இனழ்

 ருததி

32.்சநெல்்்ரிசுக்விற்ற் ருததி்இரிங்ிர்

 .

33.் ஞசில்லா்வின்ினள்உனடய்

இரிததின்்ச யய்  .

34.் ருததிபல்்முனளத்பின்்ச்ளிக்–ம்்

ினளக்்சிால்லி்  .

35.் ருததி் பரின்்முதியசசி்அு–ு்

 .

36.் ருததி் பரின்்ேளயசசினய் ாதிக்–ம்்

ிாரணிிளுர்முக்கியமாைது்

 .

(அ)் ிார்அமில்நினல

(ஆ)்நீய்வ்ங்–்ல்

(இ)்வின்்வநெயததி

(ஈ)் சேப நினல

37.்மஞ்ளுக்–் ்கிகி/எக்டய்

வின்்கிழங்–்வ்னேப டுகி்றது.

(அ)் 500-1000

(ஆ)்1000-1500

(இ)்1500-2000

(ஈ)் 3000-5000

38.் ்மஞ்ளுக்–்வ்னேப டும்்உபய்

உரம்்  .

(அ)்ரை்சாபியம்

(ஆ)்அ்சாஸ்மபைரில்லம்

(இ)்சூ்டைா்ொனாஸ்

(ஈ)் துத்நொி்்ல்வ ட்

II	ொன்கு	வரி்களில்	வித்டயளி	 

	 (மூன்று	மதிபந்பண்்கள்)

39.்்ானியப பயிளின்்ச ாருளா்ார்

முக்கியததுேம்்யாது?

40.்சநெல்்நொறறுிர்எவோறு்வநெயததி்

ச்ய்யப டுகின்்றை?

41.் சநெல்் பரில்்முதியசசி்எவோறு்

ிணடுயப டுகி்றது?

42.்மக்ிாசவ்ாள் பரின்்ச ாருளா்ார்

முக்கியததுேம்்யாது?

43.்உடல்்ஆவராக்கியததில்்சிறு்

்ானியங்ிளின்் ங்–்யாது?

44.்மக்ிாசவ்ாள் பரின்்முக்கிய்ேளயசசி்

ிாலிட்டங்ிர்யானே?

45.் யறு்ேனி் பயிளின்்ச ாருளா்ார்

முக்கியததுேம்்யாது?

46.்துேனர் பருக்ிாை்வின்்வநெயததி்

முன்றனய்விளக்–ி.

47.்துேனரபல்்ஊடு பய்-்–ுபட்

ேனரி.

48.்உளுநது் பரின்்ச ாருளா்ார்

முக்கியததுேம்்யாது?

49.்நிலக்ிடனலபன்்ச ாருளா்ார்

முக்கியததுேம்்யாது?

50.்ஏன்்நிலக்ிடனல் பனர் பய்

சுழறசிபல்்ஓய்அங்ிமாிக்்ிரு்்

வேணடும்?

51.் ச்ன்னைனய்ஏன்்‘ிற ி்விருட்்ம்’்

என்று்அனழக்கிவ்றாம்?

52.்ச்ன்னைபன்்வின்்சநெறுனை்

எவோறு்வ்யவு்ச்ய்ய்வேணடும்?

53.்ச்ன்னைபல்்அங்ிிக்்ிழிவுினள்

எவோறு்சுழறசி்ச்ய்ேது?

54.்ச்ன்னைபல்்ச ன்சில்்முனைக்்

–ன்ற ாடு்க்–ுபட்ேனரி.
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55.்ிரும்ட்நீய்வ ாததுிர் று்–ுபட்

ேனரி.

56.்ிரும்பின்்முதியசசினய்எவோறு்

ிணடுலாம்?

57.்  ருததிபல்்்ா– ச்ச்ய்யப டும்்

முக்கிய்சிறுைங்ிர்யானே?

58.்  ருததி்நுனி்கிரளு்ல்் று்–ுபட்

ேனரி.

59.்  ருததி் பரில்்இனலேழி்ச்ளித்ல்்

 று்–ுபட்ேனரி.

60.்மஞ்ர் பரில்்நொற்றங்ிால்் று்

–ுபட்ேனரி.்

III	குறுகிய	வித்டயளி	 

	 (ஐந்து	மதிபந்பண்்கள்)

61.் சநெற பய்்ா– சபல்்உபய்உரம்்

இடும்்முன்றனய்விளக்–ி.

62.்ச்ம்னம்சநெல்்்ா– சபன்்

விாட் ாடுிர்யானே?

63.்ச்ம்னம்சநெல்்்ா– சபன்்

நென்னமிர்யானே?

64.்நெறுமை்சநெல்்க்–ுபட்ேனரி.

65.்எணசைய்விததுப் பயிளின்்இரு்

ேனிினள்எடுததுக்ிாட்டுடன்்

விளக்–ி.

66.்நிலக்ிடனலபல்்ஏன்்ஜிப்ம்்இட்

வேணடும்?

67.் ச்ன்னைபன்்இரிங்ினள்விேரி.

68.்ச்ன்னைபல்்ஊடு பய்்ா– ச்க்

–ுபட்ேனரி.

69.்ச்ன்னை் பரிடும்வ ாது்ே்றட்சி்

ஏற ட்டால்்எவோறு்்மாளிப து?

70.்மஞ்ர் பருக்ிாை்ச ாருளா்ார்

முக்கியததுேதன்்எழுதுி.

IV	விரிவான	வித்டயளி	 

	 (்பத்து	மதிபந்பண்்கள்)

71.் சநெற பய்்ா– சபல்்வின்்வநெயததி்

மறறும்்நொற்றங்ிால்்்யாய்ச்ய்யும்்

முன்றனய்விேரி.

72.் மக்ிாசவ்ாள்்ா– ச்ச்ய்யும்்

முன்றனய்விளக்–ி.

73.்உளுநது்்ா– ச்–ுபடினள்

 ட்சயலிடுி.

74.்  யறு்ேனிப் பயிளின்்

உற ததினய்அதிிரிப ்றிாை்

ேழிமுன்றிர்யானே?

75.் ிரும்பின்்முக்கிய்்ா– ச்–ுபடினள்

விேரி.

76.் மஞ்ர்்ா– ச்–ுபடினள்விேரி.

77.் ச்ன்னைபல்்–ரும்ன ்உதிய்ல்்

ஏன்்ஏற டுகி்றது?்எவோறு்அன்்

நிேயததி்ச்ய்ேது?

ஆசிரியர	நசயல்்பாடு

1.் ்ானியப் பயிளின்்

முக்கியததுேதன்் று்விளக்–்ல்.

2.் வேளாண் பயிளின்்்ா– ச் று்

விளக்–்ல்.

3.்  ாரம் ரிய்இரிங்ினளப் றுய்

விழிபடையவு்ஏற டுதது்ல்.

4.் சிறு்்ானியப் பயிளின்்

முக்கியததுேம்் று்கூறு்ல்.
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மாணவர	நசயல்்பாடு

1.் ்ாங்ிர்ேசிக்–ம்் –திபல்்

வினளவிக்ிப டும்்வேளாண் பயிர்

 றுய்–ுபட்்யாய்ச்ய்்ல்.

2.் ்ங்ிர் –திபல்்வினளயும்்

 பயிளின்்மதிபட்கூட்டப ட்ட்

ச ாருட்ிர் றுய்்ிேல்்வ்ிரித்ல்.

்பாரதவ

1.் Crop்Production்Guide

2.் Agri்Technical்Guide்2018

3.் Annual்Report்2016-17,்Dept.்of்

Agriculture,Coகoperation்and்Farmers’்

Welfare,்New்Delhi,்www.agricoop.nic.in

4.் www.agritech.tnau.ac.in

5.் https.//www.fazlani.com

6.் https.//henkubao.com/rice

7.் Agricultural்Statistics்at்a்Glance்2016,்

http://eands.dacnet.nic.in

8.் http://www.statistica.com

9.் http://farmer.gov.in>image்default>rice

10.் www.pjtsau.ac.in>agrimark>olm_maize

11.் www.ficci.in>்India்க்Maize_summit

12.் www.indiaagronet.com

13.் Avinash,்C.S.்and்Patil,்B.்L.்2018.்Trends்

in்area,்production்and்productivity்of்

major்pulses்in்Karnataka்and்India;்

An்economic்analysis.்Journal of 

Pharmacognosy and Phytochemistry, 7 

(4): 2097-2102. www.phytojournal.com

14. https://en.m.wikipedia.org/wiki/winged_

bean

15.் ICAR்Hand்book்of்Agriculture.

16. www.coconutboard.nic.in 

17. https://glosbe.com

18.் Tree்borne்oilseeds்for்oil்and் 

biofuel,்Technical bullettin.்2/2015,்

ICAR-CARI,்JHANSI

19. www.environmentportal.in>oilseeds

20. www.worldatlas.com

21. www.agriinfo.in

22. www.agricoop.nic.in

23. www.thehindubusinessline.com

24. https://www.quora.com

25. https://www.importantindia.com

26. www.shodhganga.in.flibnet.ac.in

27. www.sugarcaneagriculture.blogspot.com 
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தோட்டக்கலை பய்ரைகை்ட– சை

–ுபட்ர

(HorticulturalைCropsைகைCulturalை

Practices)

3

3. மலரியல் (Floriculture) – மலர்ப்பயிர்கள் 
்பற்றிய அறிவியல்

4. நில எழிலூட்டுதல் (Landscaping) – நிலத்த  
அழகூட்டுவ்த்ப ்பற்றிய அறிவியல்

5. மூலி்்க்ப ்பயிர்கள் (Medicinal Plants) – 
மூலி்்க்ப ்பயிர்கள் ்பற்றிய அறிவியல்

6. ம்லத்தோட்்ட்ப்பயிர்கள் (Plantation Crops) 
– ப்போருளோதோர ரீதியோ்க ்பயிரி்ட்ப்படும் 
்பல்லோண்டு ்பண்ப்பயிர சோகு்படி

7. அறுவ்்ட  பின்  பதோழில்நுட்்பம்  (Post 
Harvest Technology) – அறுவ்்ட, அறுவ்்ட 
பிந்தய பதோழில்நுட்்பம், ்பத்ப்படுததுதல் 
மற்றும்  மதி்பபுக்கூட்டுதல்  ஆகிய்வ 
அ்டங்கும்.

 	 அறிமுகம்	

் த ோ ட் ்ட க் ்க ் ல  அ றி வி ய ல் 
என்்பது  ்க ோ ய ்கறி்கள் ,  ்பழ ்ப ்பயி ர ்கள் , 
மலர்ப்பயிர்கள் ,  அலங்்கோரததோவரங்்கள் , 
ம்லத்தோட்்ட்ப்பயிர்கள், மூலி்்க்ப்பயிர்கள் 
மற்றும்  நில  எழிலூட்்டம்  ்்போன்்றவற்்்ற 
்பற்றிய ்படி்ப்போகும். இது அழகுசோர அறிவியல் 
எனவும் வரணிக்்க்ப்படுகி்றது. ்தோட்்டக்்க்ல 
அறிவியலில் ்பல்்வறு பிரிவு்கள் உள்ளன. 
அ்வ:
1. ்கோய்கறியியல் (Olericulture) – ்கோய்கறி்கள் 

்பற்றிய அறிவியல்
2. ்பழவியல் (Pomology) – ்பழங்்கள் ்பற்றிய 

அறிவியல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அுமு்ம்ை(Introduction)

• ்டய்ுபை பய்ரை(VegetableைCrops)ை

• ோக்டளிை(Tomato)

• கீகைை(Greens)

•  ழப பய்ரை(FruitைCrops)

• மடை(Mango)

• வடகழை(Banana)

• மகலததோட்டபை பய்ரை(Plantationை

Crops)

• முந்திரிை(Cashew)

• தோபகலை(Tea)

• மூலிக்பை பய்ரை(MedicinalைCrops)ை

• ்ணவலிககிழங்–ை(GloryைLily)

• த்டற்றுக்ற்்டகழை(BurnைPlant)

• நிலதவம்டை(KingைofைBitters)

• மலயப பய்ரை(FlowerைCrops)

• மல்லிக்ை(Jasmine)

• ்டமந்திை(Chrysanthemum)

இருடனலும்ைவடயந்ோைமகலயும்ைவருடனலும்ை

வல்லைணும்ைநட்சற்–ைஉறுபட
-ைதிருக–்ர
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இ்பபிரிவு்களில் உள்ள முக்கிய ்பயிர்களின் 
சோகு்படி குறி்பபு்க்ள இ்ப்போ்டததில் அறியலோம்.

 3.1	 	காயகறிப்	பயிரகள்	(Vegetable	

Crops)

ந ோம்  நமது  அன்்றோ்ட  உணவில் 
்சரததுக் ப்கோள்ள ்வண்டிய து்ண உணவு 
்கோய்கறி்களோகும். இ்வ உணவுக்கு ருசி்யத 
தருகின்்றன ;  ்பசி்யத  தூண்டுகின்்றன . 
பசரிமோனததுக்கு அவசியமோன நோர்சசத்த 
அளி்ப்பதோல் ,  மல்சசிக்்கல்  ஏற்்ப்டோமல் 
தடுக்கின்்றன. பசரிமோனததின் மீது உண்்டோகும் 
அமிலத  தன்்ம்ய  நடுநி்ல்ப்படுததி , 
உணவு உண்்ட திரு்பதி்யயும் ்கோய்கறி்கள் 
அளிக்கின்்றன. ்கோய்கறி்களில் ்வட்்டமின்்கள், 
மோவு்சசதது ,  பு ரத்சசதது  ்்ப ோன்்ற்வ 
பசரிநதுள்ளன. இவற்றில் ஆக்ஸிஜ்னற்்றத 
தடு்ப்போன்்கள் உள்ளதோல், ்நோய எதிர்பபு்ச 
சக்தி்ய  அதி்க்ப்படுததி ,  நம்  ஆ்ரோக்கிய 
வோழ்விற்குக்  ்கோரணமோகின்்றன .  அதனோல் 
இ்வ  ்கோ்பபுணவோ்கக்  ்கருத்ப்படுகின்்றன . 
்பல  ்கோய்கறி்கள்  மருததுவத  தன்்ம்யக் 
ப்கோண்்டதோ்கவும் உள்ளன.

ஒரு  மனிதனின்  அன்்றோ்ட  உணவுத 
்த்வயில் 75-125 கி ்ப்ச்சக் ்கோய்கறி்களும், 
85 கி மற்்ற ்கோய்கறி்களும், 85 கி கிழங்கு மற்றும் 
்வரக்்கோய்கறி்களும்  இருக்்க  ்வண்டியது 
அவசியம்.

இ து  த வி ர ,  ஒ ரு  வி வ ச ோ யி 
்கோய்கறி்க்ள்ப ்பயிரிடுவதோல் நி்லயோன, 
பதோ்டர்சசியோன  வருமோனம்  கி்்டக்கி்றது . 
நீண்்ட ்கோல்ப ்பயிர்களுக்கி்்ட்ய ஊடு்பயிரோ்க 
குறுகிய ்கோல ்கோய்கறி்ப்பயிர்க்ள சோகு்படி 
பசயவதோல் மண் வளம் ்மம்்படும்; வருமோனம் 
அதி்கரிக்கும்; நிரநதர ்வ்லவோய்பபு கிட்டும். 
்கோய்கறி்களின் அழு்கக்கூடிய தன்்மயோல் 
அவற்்்ற நீண்்ட ்கோலம் ்சமிக்்க முடியோது. 
என்வ  சந்த  ்த்வக்்்கற்்ப  அவற்்்ற்ப 
்பத்ப்படுததி, விநி்யோகிக்்க ்வண்டிய ்த்வ 
ஏற்்படுகி்றது. இது ்சமி்பபு, ்பத்ப்படுததுதல், 
மதி்பபு கூட்்ட்ப்பட்்ட ப்போருட்்களின் உற்்பததி 

சோரநத ்வ்ல வோய்பபி்ன ஏற்்படுததுகி்றது. 
்மலும், ்கோய்கறி்க்ள ஏற்றுமதி பசயவதோல் 
ந ோ ட் டி ற் கு  அ ந நி ய  ப ச ல ோ வ ணி யு ம்  
கி்்டக்கி்றது.

்க ோய்கறி்கள்  மற்றும்  ்பழங்்க்ள 
்்போதுமோன அளவு உண்ணோததோல் மட்டும், 
உல்களவில் வரு்டததிற்கு சுமோர 1.7 மில்லியன் 
மக்்கள் இ்றக்்க ்நரிடுகி்றது. ஒரு நோளில் 400 
கி ்கோய்கறி்கள் மற்றும் ்பழங்்க்ள ஒரு ந்பர 
உட்ப்கோண்்டோல் புற்று்நோய, இருதய ்நோய்கள் 
நீரிழிவு மற்றும் மோர்்ட்பபு ்்போன்்ற ்நோய்களில் 
இருநது தற்்கோததுக் ப்கோள்ள முடியும் என்று 
உல்க சு்கோதோர நிறுவனததின் அறிக்்்கயில் 
பவளியி்ட்ப்பட்டுள்ளது .  உல்க  நோடு்க்ள 
ஒ்பபிடும்்்போது இநதியோவின் ்கோய்கறி நு்கரவு 
மி்கக் கு்்றவோ்க உள்ளது. ஆ்ரோக்கிய சமுதோயம் 
உருவோ்க ஆ்ரோக்கியமோன உணவு அவசியம். 
என்வ  சூழ்நி்ல  மற்றும்  இ்டததுக்குத 
தக்்கவோறு, ஏற்்ற ்கோய்கறி்ப்பயிர்க்ள, அறிவியல் 
பதோழில் நுட்்பத்த்ப ்பயன்்படுததி உற்்பததி 
பசயய  ்வண்டும் .  அது  மட்டுமல்லோமல் 
்கோய்கறி்க்ள சரியோன மு்்றயில் ்சமிதது 
விரயத்தக் கு்்றதது, சந்தத ்த்வ்ய்ப 
பூரததி பசயதோல், ப்போருளோதோர ரீதியோ்கவும் 
முன்்ன்றலோம். 

3.1.1	 தககாளி	சாகுபடி

தாவரவியல்	பபயர : ச�ொலொனம் 

லலக்கொசெர்சிகம்  

(Solanum lycopersicum)

குடும்பம்ை:ைச்டலதனசிதே

தாயகம்ை:ைச ரு

3.1.1.1ை ச டருளடோடைைமுககிேததுவம்

தக்்கோளி உல்களவில் பிரசிததி ப்பற்்ற 
முக்கிய ்கோய்கறி்ப ்பயிரோகும். இது சு்வக்்கோ்க 
சோகு்படி பசயய்ப்பட்்டோலும், இரண்டு மு்்ற்களில் 
்பயன்்படுதத்ப்படுகி்றது. அதோவது, ்நரடியோ்க 
தக்்க ோளி்ய  ்பயன்்படுததுதல்  மற்றும் 
்பத்ப்படுதத்ப்பட்்ட ப்போருளோ்க ்பயன்்படுததுதல் 
ஆகும். ்மலும் இதிலுள்ள ்வட்்டமின் A, C 
மற்றும் ்ல்்கோபீன் எனும் எதிர-ஆக்ஸிஜ்னற்்ற 
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24 மணி  ்நரம்  முன்்போ்க  ்நரததி  பசயய 
்வண்டும் .  ந ்டவுக்கு  ச ற்று  முன்்போ ்க 
எக்்டருக்கு  ்த்வயோன  வி்தக்கு  4 0  கி 
அச�ோஸ்பைரில்லம்  ்பயன்்படுததி  ்நரததி  
பசயய  ்வண்டும் .

ஃபதளவய த்வயை(FlavrைSavr)ை

என்  ோக் டளி  இை்தம 

முோனமுோல ட ்  ம ை  ணு 

ம ட ற் ் த தி ன  மூ ல ம ட ் 

அுமு்ப டுதோப ்டு ,  வணி்  ரீதிேட் 

வளயக்ப டும் இை்மட–ம். இது ஓய அசமரிக் 

்ம்ச னிேடல் உருவடக்ப ்டது .  இோன 

ச ேயைCGN-89564-2ைஆ–ம்.

3.1.1.6ை நடற்்ங்்டல்ைோேடரிதோல்

த க் ்க ோளி  ந ோ ற்று ்கள்  தய ோ ரி க் ்க 
்மட்டு்ப்போததி்கள் சி்போரிசு பசயய்ப்படுகின்்றன. 
ஒர எக்்டர ந்டவு பசயய 100 சமீ நோற்்றங்்கோல் 
்த்வ. ஒரு சதுர மீட்்டருக்கு பதோழு உரம் 
10 கிகி, ்வ்ப்பம்பிண்ணோக்கு 1.0 கிகி, ்வர 
உட்பூசணம்  50 கி ,  ஊட்்ட்மற்றிய  சூ்ப்பர 
்போஸ்்பட் 100 கி மற்றும் ்கோர்்போஃபியூரோன் 
1 0  கி  என்்ற  அளவில்  ந்டவுக்கு  முன்பு 
இட்டு  நிலத்த  தயோர்படுதத  ்வண்டும் . 
்மட்டு்ப்போததி்களில் வரி்சயில் வி்த்க்ள 
இட்டு  மண்  ப்கோண்டு  மூடி ,  நீர்ப்போசனம் 
பசயய ்வண்டும். 20-25 நோட்்களில் நோற்று்கள் 
தயோரோகிவிடும்.

3.1.1.7ை நவீனைநடற்்ங்்டல்

• ஒர எக்்டர ந்டவு பசயய மூன்று பசன்ட் 
நிலத்த தயோரிக்்க ்வண்டும்.

• 50  %  நிழல்  வ்ல்ய  ்மற்பு்றததிலும் 
[எண்  40  (ஒரு  சதுர  அங்குலததில் 
4 0 × 4 0  து்ள்கள் ) ]  பூ்சசி  தடு்பபு 
வ்ல்ய  ்பக்்கவோட்டிலும்  ப்போருதத 
்வண்டும்.

• ்த்வயோன நீளததிற்கு ஒரு மீட்்டர அ்கலம் 
ப்கோண்்ட ்மட்டு்ப்போததி்க்ள அ்மக்்க 

ப்போருள் ்்போன்்ற்வ உ்டல் நலததில் முக்கிய 
்பங்கு வகிக்கின்்றன. ்மலும், தக்்கோளியிலிருநது 
தக்்கோளி சோஸ, தக்்கோளி சட்னி மற்றும் தக்்கோளி 
ப்போடி ்்போன்்ற்வ தயோர பசயய்ப்படுவது்டன் 
உணவுத  பதோழிற்சோ்ல்களில்  அதி்களவில் 
்பயன்்படுதத்ப்படுகின்்றன. 

3.1.1.2ை ைோ் சவப நிகலைமற்றும்ைமணவளம்ை

தக்்கோளி பவ்ப்பத்த விரும்பும் ்பயிர. 
200-300C பவ்ப்பநி்ல சோகு்படிக்கு உ்கநதது. 
பவ்ப்பநி்ல  3 5 0C  க்கு  அதி்கமோ்க்வோ , 
150C க்கு கு்்றவோ்க்வோ இருக்கும்ப்போழுது 
உற்்பததி ்போதிக்்க்ப்படும். ம்கரநத்ச்சரக்்்க 
ந்்டப்ப்ற  ்கோற்று  அவசியம் .  ்கோற்றில்லோத 
சூழலில்  உற்்பததி  கு்்றயும் .  அதி்க  ம்ழ 
பூதத்ல கு்்றதது வி்ள்சச்ல ்போதிக்கும். 
ஆழமோன அங்்க்க்ச சதது நி்்றநத வண்்டல் 
மண் ஏற்்றது. மண்ணின் ்கோர அமில நி்ல 
6.0-7.5 ஏற்்றது.

3.1.1.3ை  ்டம்ைமற்றும்ைஇை்ம்

ஆசப ்டம்ை 

(ஜுன-ஜுகல)

PKMை1,ைCOை3,ைPYை1,

COTHை2ைமற்றும்ை

TNAUைவீரிேைஒ்டு,ை

சிவம்,ை்ம்பூய்ட,ை

ஐஸவயேடைபிளஸ,ை

லக்ஷ்மி,ைநுஜ்வீடுை

கை1686ைத டன்ை

ோனிேடயைவீரிேை

ஒ்டுைஇை்ங்்ர

்டயததிக்ை ்டம்ை

(நவம் யை-ைச்ம் ய)ை

மடசிப ்டம்ை

(பிபைவரி-மடயச்)

3.1.1.4ை விகோேளவுை(கி/எகடய)

இை்ங்்ர:ை300ைகை350

வீரிேைஒ்டுைஇை்ங்்ர:ை100-150

3.1.1.5ை விகோைதநயததி

்கோர்பன்்டசிம் 2 கி/கிகி வி்த அல்லது 
டி்ைகசகோடெர்ோ விரிடி 4  கி/கிகி  வி்த 
அல்லது  சூசெோச்ோனோஸ  ஃபுளுை�ன்ஸ 
1 0  கி / கிகி  வி்த  ப்க ோண்டு  ந ்டவுக்கு  
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3.1.1.8ை நடவுைச்யோல்ைமற்றும்ைஇகடசவளி

PKMை1,ைPYை1,ைCOTHை2,ைTNAUை

வீரிேைஒ்டுைஇை்ங்்ர

60×45ைச்மீ

COை3ை(மருோம்) 45×30ைச்மீ

இோைைோனிேடயைநிறுவனை

வீரிேைஒ்டுைஇை்ங்்ர

120×45ைச்மீ

3.1.1.9ை நிலம்ைோேடயைச்யோல்

நன்கு  புழுதியோகும்  வ்ர  நிலத்த 
உழுது ்க்்டசி உழவிற்கு முன்்போ்க எக்்டருக்கு 
25 ்டன் பதோழு உரம் இட்டு ்த்வக்்்கற்்ப ்போர 
சோல்்கள் அ்மக்்க ்வண்டும். ந்டவுக்கு முன்்போ்க 
அச�ோஸ்பைரில்லம் மற்றும் ்போஸ்்போ்போக்டீரியோ 
ஆகியவற்்்ற 2.0 கிகி வீதம் ்போர்களில் இட்டு 
ந்டவு பசயய ்வண்டும்.

3.1.1.10ை ்களைநியவட்ம்ை

மு்ளக்கும்  முன்  ்பயன்்படுததும் 
்க்ளக்ப்கோல்லியோன  ப்பன்டிபமததலின் 
2 .5  லி/எக்்டர  ்பயன்்படுததி  ்க்ள்க்ளக் 
்கட்டு்ப்படுததலோம். ்க்ள்கள் மு்ளதத பி்றகு 
பமட்ரி்பயூசின்  400 கி/எக்்டர  ்பயன்்படுததி 
ந்டவு  பசயத  1 5  ஆம்  ந ோள்  பதளிதது 
்கட்டு்ப்படுததலோம்.

3.1.1.11ை நீயைநியவட்ம்

நோற்று்க்ள  ந்டவு  பசயயும்  முன்பு 
முதல் ்போசனமும், மூன்்றோம் நோள் இரண்்டோம் 
்போசனமும் ,  பின்பு  வோரம்  ஒரு  மு்்றயும் 
நீர்ப்போசனம் பசயய ்வண்டும்.

்வண்டும். ்மலும் ம்ழக்்கோலங்்களில் 
நோற்று்க்ள  ்பரோமரிக்்கததக்்க  சி்ற்பபு 
அ்ம்பபு்க்ள HDPE குழோய்கள் மற்றும் 
பநகிழித தோள்்க்ள ப்கோண்டு ஏற்்படுதத 
்வண்டும்.

• பதோற்று நீக்்கம் பசயய்ப்பட்்ட ்தங்்கோய 
நோர ஊ்ட்கம் 300 கிகி உ்டன், 5 கிகி ் வ்ப்பம் 
பிண்ணோக்கு, 1.0 கிகி அச�ோஸ்பைரில்லம் 
மற்றும் 1.0 கிகி ்போஸ்்போ்போக்டீரியோ 
ஆகியவற்்்ற்ச ்சரதது ஊ்ட்கம் தயோர 
பசயய ்வண்டும். 98 து்ள்கள் ப்கோண்்ட 
குழிததட்டு ஒன்றுக்கு 1.2 கிகி ஊ்ட்கம் 
்த்வ.

• ஊ்ட்கத்த குழி்களில் நிர்பபி குழிக்கு ஒரு 
வி்த என, ்நரததி பசயத வி்த்க்ள 
வி்ததது மீண்டும் வி்த்க்ள ஊ்ட்கம் 
்பயன்்படுததி மூ்ட ்வண்டும்.

• ஒன்்றன் மீது ஒன்்றோ்க 10 குழிததட்டு்க்ள 
அடுக்கி வி்த்கள் மு்ளக்்கத பதோ்டங்கும் 
வ்ர  பநகிழிததோள்  ப்கோண்டு  மூ்ட 
்வண்டும்.

• ஆறு  நோட்்களுக்கு்ப  பி்றகு  வி்த்கள் 
மு்ளதத  குழிததட்டு்க்ள  தனியோ்க 
பிரிதது  நோற்று்ப்படுக்்்க்கள்  மீது 
தனிததனியோ்க ்வக்்க ்வண்டும்.

• பூவோளி ப்கோண்டு தினமும் நீரபதளிதது 
்பரோமரிக்்க ்வண்டும்.

• வி்ததத  18 ஆம்  நோள்  19:19:19 
த்ழ:மணி:சோம்்பல் சததி்ன 0.5% (ஒரு 
லிட்்டர நீருக்கு 5 கி) ப்கோண்டு ந்னக்்க 
்வண்டும்.

3.1.1.12ை உைைநியவட்ம்

உரமிடும்	முறை உரம்

இரகம்	 வீரிய	ஒட்டு	இரகம்

(கிகி	/	எக்டர)

அசயுைம் சோடழுைஉைம்

NPK

25ைடனை

75:100:50

25ைடன

50:250:100

தமலுைம் NPK 75:0:0 150:0:150ை(50ைகிகிை

வீோம்ைமூனறுைோவக்)

ச்ட்டுைநீயை ட்னம் NPK 150:100:50 200:250:250
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3.1.1.14ை ம்சூல்ை(டன/எகடய)

இை்ங்்ர 30-35ை(135ைநட்்ர)

வீரிேைஒ்டுை

இை்ங்்ர

96-100ை(140ை-ை145ை

நட்்ர)

3.1.2	 கீறர	சாகுபடி

தாவரவியல்	பபயர :  

அமரொந்தஸ் சிற்றினம் (Amaranthus sp.)

குடும்பம்ை:ைஅமைடந்தோசிதே

தாயகம்ை:ைஅசமரிக்ட,ைஇந்திேட

3.1.2.1ை ச டருளடோடைைமுககிேததுவம்

கீ்ர வ்்க்கள் இநதியோவின் அ்னதது 
்பகுதி்களிலும்  ்பயிரி்ட ்ப ்படும்  இ்லக் 
்கோய்கறியோகும். கீ்ர்கள் வரு்டததின் அ்னதது 
்பருவங்்களிலும் ்பயிரி்ட ஏற்்ற்வ. இவற்றின் 
இ்ல்களும் ,  தண்டு்களும்  இரும்பு்சசதது , 
சுண்ணோம் பு ்ச ச தது ,  ்வட் ்டமின்  ஏ , 
்வட்்டமின்  சி  ்்போன்்ற  சதது்க்ள  அதி்க 
அளவில் ப்கோண்டுள்ளன. ்மலும், கீ்ர்களில் 
புரதம், அததியோவசிய அமி்னோ அமிலங்்கள், 
ந ோ ர்சசதது  ்்போன்்ற்வயும்  உள்ளன . 
நமது  அன்்றோ்ட  உணவில்  கு்்றநத்பட்சம் 
100 கிரோம்  ்ப்ச்ச  இ்லக்  ்கோய்கறி்க்ள 
உணவியல் வல்லுநர்கள் ்பரிநது்ரக்கின்்றனர. 
்பல  விதமோன  கீ்ர  வ்்க்கள்  சந்தயில் 
கி்்டக்கின்்றன .  கீ்ர்களின்  ்த்வயும் 
அதி்கரிததுள்ளது. கீ்ர வ்்க்கள், கு்்றநத 
்கோலததில்  அதி்க  வருமோனத்த  ஈட்டித 
தருவதோல்  ப்போருளோதோர  முக்கியததுவம் 
வோயநததோ்கக் ்கருத்ப்படுகின்்றன. 

3.1.2.2ை ைோ் சவப நிகலைமற்றும்ை 

மணைவளம்

பவ்ப்பமோன தட்்பபவ்ப்பமும், வடி்கோல் 
வசதி ப்கோண்்ட சற்்்ற அமிலத தன்்மயு்்டய 
மண் வ்்க்களும் ஏற்்ற்வ.

3.1.1.13ை ைவளயச்சிைஊககிைமற்றும்ைஇகலைவழிை

சோளிபட

• டி்ரய்கோன்்டனோல் 1.25 ppm (625 மிலி/ 
500 லி நீர) ந்டவு பசயத 15 ஆம் நோளும், முழு 
பூக்கும் தருணததிலும் பதளிக்்க ்வண்டும்.

• 0.5% துததநோ்க  சல்்்பட்்்ட  ந்டவு 
பசயத 40 ஆம் நோள் முதல் 10 நோட்்கள் 
இ்்டபவளியில் மூன்றுமு்்ற பதளிக்்க 
்வண்டும் .  1.0% 19:19:19 மற்றும் 
மோங்்கனீசு ்கல்வ்ய ந்டவு பசயத 60 
ஆம் நோள் பதளிக்்க ்வண்டும்.

த க் ்க ோளி்ய  வயல்பவளி்களில் 
சோகு்படி பசயவ்த்ப ்்போல்வ, நிழல் வ்ல 
கூ்டங்்கள், ்பசுங்குடில்்கள் மற்றும் மண்ணில்லோ 
விவசோயம் மூலமோ்கவும் சோகு்படி பசயயலோம். 
இதனோல் உற்்பததி கூடுவது்டன் பூ்சசி, ்நோய 
்போதி்பபின்றி, அ்னதது ்பருவங்்களிலும் சோகு்படி 
பசயய்ப்படுகி்றது.

இதுை

உருகளககிழங்க்யும்ை

ோக்டளிகேயும்ைஒ்டுை

ச்யோோனைமூலம்ை

கிகடதோைடதிேைவக்ைோடவைமட–ம்.ை

இதில்ைோக்டளிைோணடுபை –திபலும்,ை

உருகளககிழங்–ைதவயை –திபலும்ை

ஒதைைச்சபல்ைதோடனறும்.

ச டதம்தடடை(Pomato)
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அ்கலமும் ப்கோண்்ட ்போததி்க்ள அ்மதது 
வி்த்க்ள ்பதது ம்டங்கு மணலு்டன் ்கலநது 
வி்தக்்கலோம்.

3.1.2.6ை நீயைநியவட்ம்

வி்த்பபிற்கு முன்னும், பின்னும் நீர 
்போய்சச ்வண்டும். பின்பு வோரம் ஒரு மு்்ற 
நீர்ப்போசனம்  அளிததோல்  ்்போதுமோனது . 
்த்வக்்்கற்்ப ்்கக்்க்ள எடுக்்கலோம்.

3.1.2.7ை உைைநியவட்ம்ை(ஓயைஎகடருக–)

சோடழுைஉைம் 25ைடன

அ்�ொஸ்லெரிலலம் 2ைகிகி

 டஸத ட டகடீரிேட 2ைகிகி

இை்டேனைஉைம் 75:0:25ைகிகிைோகழை:ை

மணிை:ை்டம் ல்.

3.1.2.8ை ம்சூல்ை(டனை/ைஎகடய)

COை1 7-8

COை2 10-11

COை3 12

COை4 8ை(2.4ைடனைோடனிேம்)

COை5 40

PLRை1 9

 3.2	 பழப்பயிரகள்	(Fruit	Crops)

ஒரு நோட்டின் வளர்சசி மற்றும் வளத்த 
நிரணயி்ப்பதில் ,  அங்கு  வி்ளவிக்்க்ப்படும் 
்பழ்ப்பயிர்கள் முக்கிய ்பங்கு வகிக்கின்்றன. 
ஒரு  மனிதனின்  வோழ்க்்்கத  தரம்  அவன் 
உண்ணும்  சரோசரி  ்பழ  அள்வ  ்வத்த 
தீரமோனிக்்க்ப்படுகி்றது .  ஓரலகு  ்பர்பபில் 
் வள ோண்  ்ப யி ர ்க்ள க்  ்க ோ ட் டிலும் , 
அதி்க  அளவு  உற்்பததி்ய  அளி்ப்ப்வ 
்பழ்ப்பயிர்க்ள ஆகும். அதனோல், தனிமனித 
வருமோனததிலும், நோட்டின் வருமோனததிலும் 
முக்கிய ்பங்்கோற்றுகி்றது.  ்பழங்்களில் அதி்க 
நீர  சதது ,  உயிர்சசதது்கள்  மற்றும்  தோது 
உ்பபு்கள்  நிரம்பியுள்ளதோல் ,  மனிதனின் 
மோற்று உணவோ்கக் ்கருத்ப்படுகி்றது.

3.1.2.3ை  ்டம்ைமற்றும்ைஇை்ம்

 ்டம்ை வருடம்ைமுழுவதும்

இை்ங்்ர COை1ைமுகளககீகை,ைோணடுககீகை

COை2ைமுகளககீகை,ைோணடுககீகை

COை3ை டரும்ைகீகைைவக்

COை4ைோடனிேைகீகை

COை5ைமுகளககீகை,ைோணடுககீகை

PLRை1ைசிறுகீகை.

3.1.2.4ை விகோேளவு

2.5 கிகி / எக்்டர

3.1.2.5ை நடவுைவேல்ைோேடயைச்யோல்

வி்த்கள்  மி்க  சிறியதோ்்கயோல் 
நிலத்த ்பலமு்்ற உழுது நுண்ணிய மு்்றயில் 
்பண்்படுதத ்வண்டும். 2 மீ நீளமும், 1.5 மீ 

உலர	முருஙறக	இறல,	

விறத	விறபறையின்	மூலம்	

வருமாைம்	ஈட்்டலாம்!

• சஜயமனிைத டன்ை

அேல்நடடு்ளில்ைமுருங்க்ைஇகலக–ை

அதி்ைதோகவைஇருககி்து.

• 45ைநட்்ளுக–ைஒருைமுக்ைஇகலை

அறுவகடைச்யேலடம்.

• ஓயைஏக்யைச்சைமுருங்க்பல்ைஒருை

அறுபடக–ை4000-4500ைகிகிைஇகலை

கிகடக–ம்.

• 1000ைகிகிைஇகலகேகை்டேைகவதோடல்ை

100ைகிகிைஉலயந்ோைஇகலைகிகடக–ம்.

• ஓயைஆணடுக–ை2000ைகிகிைஉலயந்ோை

இகலைகிகடக–ம்.

• ஒருைகிதலடகிைடம்ை130ைரூ டயைஎனை

ஆணடுக–ைஓயைஏக்யைமூலமட்ை 

₹ை2.50ைஇல்்ததிற்–ைதமல்ைவருமடனம்ை

கிகடக–ம்.

• ஒருைமுக்ைநடவுைச்யோடல்ை5ைஆணடு்ரை

வகைைவருமடனம்ைஈ்டலடம்.
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இரகஙகள் :  நீலம் ,  ப்பங்்களூரோ , 
அல்ஃ்்போன்சோ ,  ருமோனி ,  ்பங்்கன்பள்ளி , 
்கோலோ்்படு ,  பீட்்டர ,  P K M  1 ,  P K M  2 , 
பசநதூரம் ,  ஜஹோங்கிர ,  மல்்்கோவோ , 
ஹிமோயுதின், PY 1, மல்லி்கோ, அம்ரோ்போலி, 
்சலம்  ப்பங்்களூரோ ,  அர்கோ  அன்்மோல் , 
அர்கோ அருணோ, அர்கோ நீல்கிரண், மற்றும் 
அர்கோ புனீத.

 ோப டுதோைஏற்்ை

இை்ங்்ர

அல்ஃத டன்ட,ை

 ங்்ன ரளி,ை

தோடதோடடரி

ஏற்றுமதிை

ச்யேைஏற்்ை

இை்ங்்ர

அல்ஃத டன்ட,ை

 ங்்ன ரளி,ை 

ச்ந்தூைம்

3.2.1.4ை ைஒ்டுச்ைச்ச்களைதோயந்சோடுக–ம்ை

த டதுை்வனிக்ைதவணசேகவை

சநருக–ை

ஒ்டுச்ைச்ச்ரை

(ApproachைGrafts)

்்கடைவிைல்ை ருமனை

ச்டணட,ை4ைஅசைஉேைை

ஒ்டுச்ச்ச்ர

சமனைோணடுை

ஒ்டுச்ைச்ச்ரை

(SoftwoodைGrafts)

ச னசில்ை ருமனை

ச்டணட,ை2ைகை2.5ைஅசை

உேைைஒ்டுச்ைச்ச்ர

–ருததுை

ஒ்டுச்ச்ச்ரை

(EpicotylைGrafts)

நன–ை

்சனமடக்ப ்ட,ை

1.0ைகை1.5ைஅசைஉேைம்ை

ச்டணடைஒ்டுச்ை

ச்ச்ர

3.2.1.5ை நிலம்ைோேடரிதோல்

நன்கு  ்பண்்படுதத்ப்பட்்ட  நிலததில் 
்பரிநது்ரக்்க்ப்பட்்ட இ்்டபவளியோன 1.0 × 
1.0 ×  1.0 மீ  நீள ,  அ்கல , 
ஆழமுள்ள  குழி்க்ள 
ந்டவுக்கு  15 நோட்்களுக்கு 
முன்னதோ்க  தயோர  பசயய 
்வண்டும். ் மல் மண்ணு்டன் 
ஒரு குழிக்கு 10 கிகி பதோழு 

3.2.1	 மா	சாகுபடி

தாவரவியல்	பபயர :  

மொஞ்சிசெரொ இண்டிகொ (Mangifera indica)

குடும்பம்ை:ைஅன்டயசதேசிதே

தாயகம்ை:ை யமட,ைவடகிழக–ைஇந்திேட

3.2.1.1ை ச டருளடோடைைமுககிேததுவம்

பதன் ஆசிய்ப ்பகுதி்களில் மோ ்பல்லோயிரம் 
ஆண்டு்களோ்க  வளரக்்க்ப்பட்டு  வருகி்றது . 
இதன் ்கோய்கள் ஊறு்கோய,  சர்பத,  உணவு்ப 
்பதோரததங்்கள்  தயோரிக்்கவும் ,  ்கனி்கள் 
்நரடியோ்கவும், ்பழக்கூழ், ்போனம், பநக்்டோர, 
்பழத்தோல் (Mango leather), பஜல்லி ்்போன்்ற 
்பல விதமோன மதி்பபு கூட்்ட்ப்பட்்ட உணவு்ப 
ப்போருட்்கள் தயோரிக்்கவும் ்பயன்்படுகின்்றன. 
்மலும், மோம்பூக்்கள், மர பிசின், மோங்ப்கோட்்்ட, 
மர்ப்பட்்்ட  மற்றும்  மரம்  ்்போன்்ற்வ 
மருநது்ப ப்போருட்்களோ்கவும், சோயமோ்கவும், 
மர்சசோமோன்்கள் தயோரிக்்கவும் ்பயன்்படுகின்்றன. 
மதி்பபு கூட்்ட்ப்பட்்ட உணவு்ப ப்போருட்்க்ள 
ஏற்றுமதி பசயவதன் மூலம் நமது நோட்டிற்கு 
அநநிய பசலோவணி கி்்டக்கி்றது.

3.2.1.2ை ைோ் சவப நிகலைமற்றும்ை

மணவளம்

மோ பவ்ப்பமண்்டல மற்றும் மிதபவ்ப்ப 
மண்்டல்ப்பயிர .  மோ  வளர்சசிக்கு  உ்கநத 
பவ்ப்பநி்ல  220 - 270C ஆகும் .  ்பழங்்கள் 
முதிர்சசி  அ்்டயும்  ்பருவததில்  ப்பயயும் 
ம்ழ,  ்பழங்்களின் அளவு மற்றும் தரத்த 
்மம்்படுததுகி்றது. பூக்கும் ்பருவததின் ்்போது 
்பனி மற்றும் ம்ழ இருநதோல்,  ம்கசூ்ல்ப 
்போதிக்கும். மோ ்பயிரி்ட ஆழமோன, நல்ல வடி்கோல் 
வசதி ப்கோண்்ட பசந்தோமிலி மண் மி்கவும் 
ஏற்்றது. மண்ணின் ்கோர அமில நி்ல 6.5 – 
8 வ்ர இருக்்க ்வண்டும்.

3.2.1.3ை  ்டம்ைமற்றும்ைஇை்ம்

ஜு்ல – டிசம்்பர மோதங்்களில் ஒட்டு 
்கட்டிய பசடி்க்ள ந்டவு பசயயலோம்.
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3.2.1.9ை உைைநியவட்ம்

ஊட்்டச்	

சத்துகள்

சத்துகள்	(கிகி	/	குழி)

முதல்	

வரு்டம்	

(நடுமுன்)

வரு்டா	

வரு்ட	

அதிகரிப்பு

6	வது	

வரு்டம்	

முதல்

சோடழுைஉைம் 10.00 10.00 50.0

ோகழச்ை்ததுை(N) 0.200 0.200 1.0

மணிச்்ததுை(P) 0.200 0.200 1.0

்டம் ல்ை்ததுை(K) 0.300 0.300 1.5

உபயைஉைங்்ர:ை

அச�ோஸ்பைரில்லம் – 5 கிகி மற்றும் 
்போஸ்்போ்போக்டீரியோ – 5 கிகி / எக்்டர.

உரங்்க்ள  ஒவபவோரு  வரு்டமும் 
பச்ப்டம்்பர – அக்்்டோ்பர மோதங்்களில் மரததின் 
தண்டு்ப்பகுதியில் இருநது 45 – 90 பசமீ தூரததில் 
அ்கழியில் இட்டு நீர ்போய்சச ்வண்டும்.

3.2.1.10ை ்வடததுைச்யோல்ை

மூன்று வரு்டங்்களுக்கு ஒரு மு்்ற ஆ்கஸட் 
– பச்ப்டம்்பர மோதததில் தோழ்நத கி்ள்கள், 
குறுக்கும் பநடுக்குமோ்க வளரநத கி்ள்கள், 
வ்றட்சி, பூ்சசி மற்றும் ்நோய ஆகியவற்்றோல் 
்போதிக்்க்ப்பட்்ட கி்ள்க்ள நீக்்க ்வண்டும். 
இதனோல் ்கோற்்்றோட்்டம், சூரிய ஒளி ஆகிய்வ 
கி்்டதது அதி்க பூக்்கள் ்தோன்றி ்கோய்கள் 
உற்்பததியோ்க உதவுகி்றது. அறுவ்்டக்கு்ப பின்னர 
20 பசமீ நுனி்ப்பகுதி்ய பவட்டி வி்ட ்வண்டும்.

உரம் மற்றும் கு்ளோர்்பரிஃ்போஸ தூள் ்கலநது 
நிர்ப்ப ்வண்டும்.

3.2.1.6ை நடவு

ஒட்டு்ச பசடி்க்ள குழியின் மததியில் 
ந்டவு பசயது நன்கு அழுததி வி்ட ்வண்டும். 
ஒட்டு்ப்பகுதி த்ரயிலிருநது 15 பசமீ உயரததில் 
இருக்குமோறு  ந்டவு  பசயய  ்வண்டும் . 
ஒட்டு்சபசடி்க்ள கு்சசி்கள் ்வததுக் ்கட்டி 
்கோற்றில் சோயோமல் இருக்குமோறு ்பரோமரிக்்க 
்வண்டும் .  சுருண்டு ,  வ்ளநத  ்வர்கள் 
ப்கோண்்ட  ஒட்டு்ச  பசடி்க்ள  தவிரக்்க 
்வண்டும்.

இகடசவளி

ந்டவு  மு்்றக்கு  ஏற்்ப  இ்்டபவளி 
மோறு்படும்.

(i) வழக்்கமோன ்பயிரிடும் மு்்றயில் 7.0 – 
10.0 மீ இ்்டபவளி. 

(ii) அ்டர ந்டவு மு்்றயில் 5.0 × 5.0 மீ 
இ்்டபவளி (400 மரங்்கள் / எக்்டர)

(iii) இரு வரி்ச ந்டவு மு்்றயில் இரண்டு 
வரி்ச்களுக்கு உள்ள இ்்டபவளி 10.0 
மீ, மரததிற்கு மரம் 5.0 மீ இ்்டபவளி 
(266 மரங்்கள் / எக்்டர).

3.2.1.7ை நீயைநியவட்ம்

்பயிரின் நீரத்த்வ்ய்ப ப்போருதது 
வோயக்்கோல் ்போசனம் மூலமோ்க்வோ பசோட்டுநீர 
்போசனம்  மூலமோ்க்வோ  நீர  ்போய்சசலோம் . 
பூக்்கத பதோ்டங்கும் முன் நீர ்போய்சசுவ்தத 
தவிரக்்கலோம். பசோட்டு நீர ்போசனததின் மூலம் 
ஒரு மரததிற்கு ஒரு நோ்ளக்கு 30 – 50 லி நீர 
்போய்சசலோம்.

3.2.1.8ை ஊடு பய

முதல் மூன்று வரு்டததிற்கு ஊடு்பயிர 
சோகு்படி பசயயலோம். ்பயறுவ்்க்ப்பயிர்கள், 
்கோய்கறி்ப்பயிர்கள், நிலக்்க்ட்ல முதலியவற்்்ற 
ஊடு்பயிரோ்க சோகு்படி பசயயலோம்.
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3.2.1.11ை வளயச்சிைஊககிைசோளிதோல்

நோ்பதலின் அசிட்டிக் அமிலம் (NAA) 
என்்ற வளர்சசி ஊக்கி்ய 20 பிபிஎம் என்்ற 
அளவில்,  பூக்்கள் ்தோன்றும் ்கோலததிலும், 
பிஞ்சு்கள் உருவோகும்்்போதும் பதளி்ப்பதோல் 
பூக்்கள் உதிரவ்த தடுக்்கலோம். நட்்ட பி்றகு 
பி்பரவரி மோதம் வ்ர பூக்்கோத மரங்்களுக்கு 5% 
யூரியோ மற்றும் 1% ப்போட்்டோசியம் ்நட்்ரட் 
்க்ரச்லத பதளிக்்க ்வண்டும்.  ்கோய்கள் 
்கடுகு  அளவு  இருக்கும்  சமயததில்  2 % 
ப்போட்்டோசியம் ்நட்்ரட் பதளி்ப்பதன் மூலம் 
மோவடு (இளம் ்கோய்கள்) உதிரத்ல கு்்றதது 
்பழ உற்்பததி்ய உதி்கரிக்்கலோம். ்பட்்டோணி 
அளவு ்கோய்கள் இருக்கும் தருணததிலும் 15 
நோட்்கள் ்கழிததும், 2% ப்போட்்டோசியம் சல்்்பட் 
பதளி்ப்பதோல் ்பழங்்களின் ம்கசூல் மற்றும் தரம்  
அதி்கரிக்கும்.

அறுவ்்ட முடிநதவு்டன், பச்ப்டம்்பர 
மோதததின் முன் ்போதியில் ்்பக்்ளோபியூட்ரசோல் 
மருந்த (10 கி a.i./மரம்) ்பயன்்படுததுவதன் 
மூலம் பூ ்தோன்றுதல் ஊக்குவிக்்க்ப்பட்டு, அதி்க 
ம்கசூல் கி்்டக்கி்றது.

3.2.1.12ை அறுவடை மற்றும் மகசூல்

இர்கம்  மற்றும்  சோகு்படி  மு்்றக்கு 
ஏற்்ப  மோர்ச  முதல்  ஜுன்  வ்ர  அறுவ்்ட 
பசயய்ப்படுகி்றது .  ்பதி்னநது  வரு்டங்்கள் 
வ்ர  8-10  ்டன்  ம்கசூலும் ,  பின்னர  15-
2 0  வரு்டங்்களில்  1 5 - 2 0  ்டன்  ம்கசூலும்  
கி்்டக்கும். 

3.2.1.13ை ைஅடயைநடவுைமுக்பல்ைமடை்ட– சை

அ்டர ந்டவு மு்்ற என்்பது ஓர அலகு 
நிலததில்  ்பழ்ப்பயிர்களின்  உற்்பததி்ய 
அதி ்க ரி க் கு ம்  ப த ோழில்நு ட் ்ப ம ோ கு ம் . 
்பல்லோண்டு்ப ்பயிர்கள் ்பலனுக்கு வருவதற்கு 
சில வரு்டங்்களோவதோல் ஊடு்பயிர சோகு்படி 
பசயவதன் மூலம் வருவோ்ய அதி்கரிக்்கலோம்; 
ஆனோல் ்வ்லயோட்்கள் ்த்வ அதி்கமோகும். 
என்வ அ்டர ந்டவு மு்்றயில் மோ சோகு்படி 
பசயய்ப ்படும்்்ப ோது ,  நிலம்  சரிய ோன 

மு்்றயில் ்பயன்்படுதத்ப்பட்டு, உற்்பததியும் 
அதி்கரிக்்க்ப்படுகி்றது.

 ேன்ர

1. ஓர  அலகு  நிலததில்  ம்கசூல் 
அதி்கரிக்கி்றது.

2. ்வ்லயோட்்கள்  பசலவு  கு்்றவு . 
(்க்ளபயடுததல் மற்றும் ்பக்்கக் ்கன்று்கள் 
நீக்குதலுக்்கோன ்வ்லயோட்்கள்)

3. நிலம், நீர, ஊட்்ட்சசதது்கள் மற்றும் சூரிய 
ஒளி்ய தி்றம்்ப்ட ்பயன்்படுததலோம்.

4. உற்்பததி பசலவு கு்்றவு.
   மோ ஒட்டு்சபசடி்க்ள 5.0 × 5.0 மீ 

இ்்டபவளியில் ந்டவு பசயது ்பரோமரிக்்க 

பீ்டயைதவளடணை

 ல்்கலக்ழ்ததில்ை

ைதனடைமற்றும்ைஅல்ஃத டன்டை

இை்ங்்களைஇனக்லபடைச்யதுை

விகோபலடைஇை்மடனைசிந்துை

உருவடக்ப ்டது.ைசிந்துைஇை்ம்ை

ச்டதோட்ை்டயக–ம்.ைஜுகலைமடோததில்ை

 ழங்்ரைகிகடக–ம்.ை ழததினை்ைட்ரிை

எகடை200ைகி.ைஇதுைமஞ்ரைநி்மடனை

 ழககூழ்ைமற்றும்ை–க்ந்ோைநடயச்்ததுை

உகடேது.

விகோபலடைமடங்்னி
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3.2.2.3ை  ்டம்ைமற்றும்ைஇை்ம்

நனச்யை

நிலங்்ரை

பிபைவரிைகைஏபைல்

ஏபைல்ைகைதம

தோட்டக்டல்ை

நிலங்்ர

ஜனவரிைகைபிபைவரி

நவம் யைகைச்ம் ய

 டுக்ை

நிலங்்ர

ஜனவரிைகைபிபைவரி

ஆ்ஸ்ைகைச்படம் ய

மகலைவடகழ ைஏபைல்ைகைதமை

( ழனிமகலைஅசவடைம்)

ஜுனைகைஆ்ஸ்ை

(சிறுமகல)

இை்ங்்ரை

 ழமட்ை

உண்ை

ஏற்்கவ

கிதைன்ைசநயனை(Grandை

Naine),ைசைட ஸடட,ை்வடயஃபை

த்வனசஷ்,ைஇைஸோடளி,ை

வேல்ைவடகழ,ைபூவன,ை

தநந்திைன,ைச்வவடகழ,ை

்ற்பூைவரளி,ைஉோேம்,ைCO1,ை

ம்ச,ை்னனைச்ங்்ோலிை

மற்றும்ைசநயைபூவன.ை

த்வனசஷ்ைஇை்ங்்ரை

ஏற்றுமதிக–ைஏற்்கவ.

்கமேலுக–ை

ஏற்்கவ

சமடந்ோன,ைதநந்திைன,ை

வேல்ைவடகழ,ை்டம் ல்ை

சமடந்ோனைமற்றும்ை்ககிேட.

மகலபை

பிைதோ்ங்்ர

விருப ட�,ைசிறுமகல,ை

நமைன,ைச்வவடகழ,ை

இலடடன,ைமதனடைஞசிோம்ை

(்ந்ோனைவடகழ).

3.2.2.4ை ை் னறுைதோயவுைமற்றும்ை்னறுை

தநயததி

• ்நோய மற்றும் நூற்புழுக்்கள் தோக்்கோத,  
1.5 –  2.0 கிகி  எ்்டயுள்ள  ்கததிக் 
்கன்று்க்ள ்தரவு பசயய ்வண்டும்.

• நல்ல ம்கசூல் தரக்கூடிய தோய மரததின் 
கிழங்கிலிருநது வளரும் 2-3 அடி உயரம் 

்வண்டும். அ்டர ந்டவு மு்்றக்கு குட்்்ட 
மற்றும்  குறுகிய  வளர்சசி  உ்்டய 
இர்கங்்கள் ஏற்்ற்வ.  மரங்்கள் நன்கு 
வளரநத பின்னர ்த்வக்்்கற்்ப மோற்று 
வரி்சயில் மரங்்க்ள அ்கற்்ற ் வண்டும். 
நன்கு ்கவோதது பசயது அ்டர வரி்சயிலும் 
வளரக்்கலோம்.

3.2.2	 வாறழ	சாகுபடி

தாவரவியல்	பபயர :  

மியூ�ொ ெொரொடிசியொகொ (Musa paradisiaca)

குடும்பம்ை:ை்மியூைத்சிதே

தாயகம்ை:ைசோனகிழக–ைஇந்திேட

3.2.2.1ை ச டருளடோடைைமுககிேததுவம்

வோ்ழயின்  அ்னதது  ்போ்கங்்களும் 
்பயன்்படுகின்்றன. வோ்ழக்்கோய, ்பழம், தண்டு, 
பூ  ்்போன்்ற்வ  து்ண  உணவோ்கவும் ,  நோர 
ஆ்்ட  தயோரி்பபிலும் ,  ்கட்டும்  நூலோ்கவும் 
்பயன்்படுகி்றது .  வோ்ழயி்ல  உணவு 
்பரிமோ்ற ்பயன்்படுகி்றது. இ்வ அ்னததும் 
ப ்ப ோ ருள ோ த ோ ர  ரீ தி ய ோ ்க  வரும ோனம் 
ஈட்டிததரு்ப்வ .  மியூ�ோ  டெகஸ்ெலிஸ 
என்்ற வோ்ழயின் சிற்றினம் ‘மணிலோ பஹம்்ப’ 
என்று அ்ழக்்க்ப்படுகி்றது. இதன் நோர ்க்ப்பல் 
்கட்டுவதற்்கோன ்கயறு தயோரிக்்க உதவுகி்றது.

3.2.2.2ை ைோ் சவப நிகலைமற்றும்ை

மணவளம்

வோ்ழ  சோகு்படி  பசயய  உ்கநத 
பவ்ப்பநி்ல  1 0 0 -  4 0 0C  ஆகும் ;  ்க்டல் 
மட்்டததிலிருநது 1200 மீ உயரம் வ்ர வளரும்; 
்பனி மற்றும் வ்றட்சி்யத தோங்கும் தி்றனற்்றது. 
்கோற்றின் ்வ்கம் மணிக்கு 80 கிமீ க்கு அதி்கமோ்க 
வீசினோல் வோ்ழமரம் ்சதம்்டயும். நல்ல 
வடி்கோல் வசதி ப்கோண்்ட, வளமோன வண்்டல் 
மண் ஏற்்றது. ்கோர மற்றும் உவர மண்ணில் 
வளர்சசி ்போதிக்்க்ப்படும். 
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(4600 ்கன்று்கள் / எக்்டர) இ்்டபவளியிலும், 
்நநதிரன் இர்கங்்களுக்கு 2.0 × 3.0 மீ (5000 
்கன்று்கள் / எக்்டர) இ்்டபவளியிலும் ந்டவு 
பசயய ்வண்டும்.

3.2.2.5ை நிலம்ைோேடரிதோல்

நன்செய் 

நிலம்

நிலம் தயாரிததல் 

ததடவயில்டல.

ததாடைககால் 

நிலம்

2-4 முடை உழவு ்செய்ய 

தவண்டும்.

படுடக நிலம் ஆழமாக மண்்வடடிடயக 

்காண்டு ்காததி விை 

தவண்டும்.

ம்ல்ப  பிர்தசங்்களில்  மண்்ண 
சுரண்டிவிட்டு, சம உயர ்கல் சுவர்கள் ஏற்்படுதத 
்வண்டும் .  நன்பசய  நிலங்்களில் ,  ்நரததி 
பசயய்ப்பட்்ட ்கன்று்க்ள குழியின் நடுவில் 
்வதது மண்ணோல் மூடி சுற்றிலும் மிதிதது 
வி்ட ்வண்டும்.

3.2.2.6ை –ழி்ரைோேடரிதோல்

்த ோட்்டக்்க ோல் ,  ்படு்்க  மற்றும் 
ம்ல்பபிர்தசங்்களில்  வோ்ழ  ்பயிரி்ட , 
45×45×45 பசமீ  நீள ,  அ்கல ,  ஆழமுள்ள 
குழி்க்ள தயோர பசயது, ்மல் மண்ணு்டன் 10 
கிகி பதோழு உரம், 250 கி ்வ்ப்பம் பிண்ணோக்கு 
இட்டு குழி்க்ள நிர்ப்ப ்வண்டும்.

ப்கோண்்ட 3 மோத வயது்்டய ்கன்று்க்ள 
சி்றநத்வ.

• திசு வளர்பபு மு்்றயில் உருவோக்்க்ப்பட்்ட 
்கன்று்க்ளயும் ்பயன்்படுததலோம்.

• கிழங்கின் அடி்போ்கததிலுள்ள ்வர்க்ள 
நீக்கி 0.1% ்்க்ப்டோன் ்க்ரசலில் 5 நிமி்டம் 
அமிழ்ததி ்வதது ந்டவு பசயதோல் வோ்டல் 
்நோ்யத தவிரக்்கலோம்.

• நூற்புழு  தோக்குத்லத  தடுக்்க  ்தோல் 
சீவ்ப்பட்்ட  ்கன்று்க்ள  ்சற்றுக் 
குழம்பில் ந்னதது அதன்்மல் 40 கி 
்கோர்்போஃபியூரோ்ன சீரோ்கத தூவி ந்டவு 
பசயய ்வண்டும் அல்லது ்கன்று்க்ள 
0 . 7 5%  ்மோ்னோகு்ரோட்்டோஃ்போஸ 
மருநதில்  ந்னதது ,  24 மணி்நரம் 
நிழலில் உலரததி பி்றகு ந்ட ்வண்டும்.

• நட்்ட 45 வது நோளில் சண்ப்்ப வி்ததது, 
பின் ஒரு மோதததிற்கு பின்னர ம்டக்கி 
உழ ்வண்டும். இதனோல் நூற்புழுக்்கள் 
உருவோவது கு்்றக்்க்ப்படுகி்றது.

• திசு வளர்பபு மு்்றயில் உருவோக்்க்ப்பட்்ட 
5 – 6 இ்ல்க்ள உ்்டய ்கன்று்க்ள, 
்கன்றுக்கு  25 கி  சூசெோச்ோனோஸ 
ஃபுளூை�ன்ஸ இட்டு ந்டவு பசயய ் வண்டும்.

3.2.2.7ை இகடசவளி

இரகஙகள் இற்டபவளி	(மீ)
மரஙகளின்	

எண்ணிகறக	/	எக்டர

தோட்டக்டல்ை

நிலம்

சைட ஸடட,ைதநந்திைன,ை

்வடயஃபைத்வனசஷ்

1.8×1.8

1.5×1.5

3086

4444

நனச்யைநிலம் பூவன,ைசமடந்ோன,ை

ைஸோடளி,ைசநயவண்ன,ை

சநயபூவன

2.1×2.1 2267

மகலபைபிைதோ்ம் விருப ட�,ைசிறுமகலை

நமைன,ைலடடன

3.6×3.6 750ை(்டஃபிபல்ை

்லபடபை பய)

அ்டர  ந்டவு  மு்்ற்ய  பின்்பற்றி 
உற்்பததித  தி்ற்ன  அதி்கரிக்்கலோம் .  அ்டர 
ந்டவு மு்்றயில் குழிக்கு மூன்று ்கன்று்கள் 
வீதம், ்்கவன்டிஷ் இர்கங்்களுக்கு 1.8 × 3.6 மீ 
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சதது்களோன துததநோ்க சல்்்பட் (0.5%), இரும்பு 
சல்்்பட்  (0.2%), தோமிர  சல்்்பட்  (0.2%) 
மற்றும் ்்போரிக் அமிலம் (0.1%) ஆகியவற்்்ற  
நட்்ட 3, 5 மற்றும் 7 வது மோதங்்களில் பதளிக்்க 
்வண்டும். 

3.2.2.10ை வளயச்சிைஊககிைசோளிதோல்

பூவன்  ம ற்றும்  C O  1  வ ோ்ழ 
இர்கங்்களுக்கு ்க்்டசி சீ்பபு வநதவு்டன் 25 
பிபிஎம் 2,4-D பதளி்ப்பதன் மூலம் ்பழங்்களின் 
தரத்த உயரததலோம்.

• இது  பூவன்  வோ்ழயில்  வி்த 
உருவோத்லத தடுக்கி்றது.

• ந்டவு பசயத 4 மற்றும் 6வது மோதங்்களில் 
1000 பிபிஎம் CCC பதளிக்்க ்வண்டும்.

• ந்டவு பசயத 6 மற்றும் 8வது மோதங்்களில் 
பிளோன்ட்்்டோ்சம் (2.0 மிலி / லி நீர) 
பதளி்ப்பதன் மூலம் அதி்க ம்கசூ்ல்ப 
ப்ப்றலோம். 

3.2.2.11ை ்களைநியவட்ம்

மு்ளக்கும்  முன்  ப தளி க் கு ம் 
்க்ளக்ப்கோல்லியோன அட்ரசின் மருந்த 2.5 
கிகி/எக்்டர என்்ற அளவில் பதளி்ப்பதோல் 3 – 5 
மோதங்்கள் வ்ர ்க்ள்க்ளத தடுக்்கலோம். 
மு்ளதத பின் பதளிக்கும் ்க்ளக்ப்கோல்லியோன 
கி்ளஃ்்போ்சட்  மருந்த  2 .5  லி/எக்்டர 
என்்ற  அளவில்  ்பயன்்படுததி  ்க்ள்க்ளக் 
்கட்டு்ப்படுததலோம்.

3.2.2.12ை பினைச்யைதநயததி

• இரண்டு மோதங்்களுக்கு ஒரு மு்்ற ப்கோததி 
மண் அ்ணக்்க ்வண்டும்.

• மோதம் ஒரு மு்்ற ்பக்்கக் ்கன்று்க்ள 
அ்கற்்ற ்வண்டும்.

• ்நோயோல்  ்போதிக்்க்ப்பட்்ட ,  ்கோயநத 
இ்ல்க்ள ்ச்கரிதது அ்பபு்ற்ப்படுதத 
்வண்டும்.

• கு்ல்கள்  ்தோன்றி  ்க்்டசி  சீ்பபு 
பவளிவநதவு்டன் விரியோத பூ்வ நீக்கி வி்ட 
்வண்டும்.

3.2.2.8ை நீயைநியவட்ம்

ந்டவு பசயதவு்டன் முதல் ்போசனமும், 
நோன்்கோவது நோள் உயிர ்போசனமும் அவசியம். 
பின்னர ்த்வக்்்கற்்றோற்்்போல் வோரம் ஒரு 
மு்்ற  (்தோட்்டக்்கோல்)  அல்லது  10 –  15 
நோட்்களுக்கு ஒரு மு்்ற (நன்பசய) நீர ்போய்சச 
்வண்டும்.

நடவுைமுோல்ைநடன–ைமடோம்ை

வகை

15ைலிை/ை

்னறு/ைநடரை

5-ம்ைமடோம்ைமுோல்ை

–கல்ரைதோடனறும்ைவகை

20ைலிை/ைமைம்/ை

நடர

–கலைதோடனுேதிலிருந்துை

அறுவகடக–ை15ைநட்்ரை

முனடைவகை

25ைலிை/ைமைம்/ை

நடர

3.2.2.9ை உைைநியவட்ம்

இரகஙகள்

சத்துகள்	(கிராம்	/	 

மரம்	/	வரு்டம்)

தறழ மணி சாம்பல்

ததாட்்டககால்:

தநந்திைனை

மற்்ைஇை்ங்்ர

150

110

90

35

300

330

நன்பசய:

தநந்திைன

ைஸோடளி

சைட ஸடட,ைபூவன

210

210

160

35

50

50

450

390

390

திசு  வளர்பபு  வோ்ழக்  ்கன்று்கள் 
சோகு்படி பசயயும்ப்போழுது 50 % உரங்்க்ள 
அதி்கமோ்க  இ்ட  ்வண்டும் .  அ்டர  ந்டவு 
மு்்றயில் சோகு்படி பசயயும்ப்போழுது 2.25 
ம்டங்கு உரங்்க்ள அதி்கமோ்க இ்ட ்வண்டும். 
இரசோயன உரங்்க்ள இடுவதற்கு முன்்போ்க, 
குழிக்கு 20 கி அச�ோஸ்பைரில்லம் மற்றும் 
20 கி  ்போஸ்்போ்போக்டீரியோ  என்்ற  அளவில் 
உயிர உரங்்க்ள இ்ட ்வண்டும்.

நுணணூ்டச்ை்தது்ர

அதி்க  ம்கசூல்  மற்றும்  தரமோன 
்பழங்்க்ள  உற்்பததி  பசயய  நுண்ணூட்்ட்ச 
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100 – 150 நோட்்களில் முதிர்சசி நி்ல்ய 
அ்்டயும். 

3.2.2.16ை ம்சூல்

இரகஙகள் மகசூல்	(்டன்	/	எக்டர)

பூவன,ைைஸோடளி

சமடந்ோன

சநயபூவன

சைட ஸடட

கிைடன்ைசநயன

40ைகை50

30ைகை40

30ைகை35

50ைகை60

70ைகை80,ைஅடயை

நடவுமுக்:ை115ை-ை130

 3.3	 	மறலத்ததாட்்டப்	பயிரகள்	

(Plantation	Crops)	

ஒரு தனிந்பர அல்லது நிறுவனததுக்குரிய 
்பரநத  பதோ்டர்சசியோன  நில்ப்பர்பபில் , 
விரிவோன  அளவில்  சோகு்படி  பசயய்ப்படும் 
ப்பருந்தோட்்ட்ப ்பயிர்களுக்கு மலைத்தோட்டப் 
பயிரகள்  என்று  ப்பயர .  ்தயி்ல ,  ்கோஃபி , 
இர்ப்பர, ்்கோ்்கோ, பதன்்ன, ்கமுகு (்போக்கு), 
எண்பணய்ப்ப்ன, ்ப்ன, முநதிரி, சிங்்்கோனோ, 
வனிலோ ்்போன்்ற ்பயிர்கள் ம்லத்தோட்்ட்ப  
்பயிர்களோகும்.

உயர மதி்பபு்்டய வணி்க்ப ்பயிர்கள் 
இநதிய்ப  ப்போருளோதோரததில்  முக்கிய 
்பங்கு  வகிக்கின்்றன .  இ்வ  இநதியோவின் 
பமோதத  ச ோகு்படி்ப  ்ப ர ்பபில்  இரண்டு 
சதததிற்கும்  கு்்றவோன  ்பர்பபில்  சோகு்படி 
பசயய்ப்பட்்டோலும்,  சுமோர ₹  10000 ்்கோடி 
(12.72%) வருமோனத்த ஈட்டித தரு்ப்வ  
(2015ம் ஆண்டின் ்படி).

உல்க அளவில் சில ம்லத்தோட்்ட்ப 
்பயிர்களின் பமோதத உற்்பததியில் இநதியோ 
முதலி்டம்  வகிக்கி்றது .  எடுததுக்்கோட்்டோ்க , 
்தயி்லயில் 47%, முநதிரி மற்றும் ்போக்கில் 
தலோ  6 0 %  ்பங்கு  இநதியோவினு்்டயது . 
்்கோடிக்்கோனவர்களுக்கு  ்நரடியோ்கவும் , 
ம்்றமு்கமோ்கவும்  இதபதோழில்  ்வ்ல 
வோய்பபி்ன  நல்குகி்றது .  ்பல  கிரோம்பபு்றத 
பதோழில்்களுக்கும், உ்பப்போருட்்கள் உற்்பததித 

• அதி்க  எ்்டயின்  ்கோரணமோ்க  மரம் 
சோயோமல்  இருக்்க  பூக்கும்  சமயததில் 
முட்டுக் ப்கோடுக்்க ்வண்டும்.

• கு்ல  விடும்  தருவோயில்  மறுதோம்பு்ப 
்பயிருக்கு ஒரு வீரியக்்கன்்்ற ் தரநபதடுக்்க 
்வண்டும்.

3.2.2.13ை –கல்களைமூடுோல்ை

்க்்டசி  சீ ்ப பு  பவளிவநதவு்டன் , 
வ ோ ் ழ க்  கு ் ல ்க ் ள  ஒ ளி  பு கு ம் 
்ப ோ லி த தீ ன்  த ோ ள் ்க ் ள க்  ப ்க ோ ண் டு 
குளிர்கோலததில் 2 % ்கோற்்்றோட்்டதது்டனும், 
்்கோ்்டக்்கோலததில் 4 % ்கோற்்்றோட்்டதது்டனும்  
மூ்ட ்வண்டும்.

3.2.2.14ை ஊடு பய

்பயறுவ்்க்கள், ்கோய்கறி்கள், பீட்ரூட், 
்ச்னக்கிழங்கு ,  சண்ப்்ப  ஆகியவற்்்ற 
ஊடு்பயிரோ்க்ப  ்பயிரி்டலோம் .  பூசணி  வ்்க்ப 
்பயிர்க்ளத தவிரக்்க ்வண்டும்.

3.2.2.15ை அறுவகட

வோ்ழ மரங்்கள் இர்கத்த்ப ப்போருதது, 
நட்்ட 12 – 15 மோதங்்களில் ்பலனுக்கு வரும். 
இர்கங்்கள் மண் வ்்க மற்றும் ்கோலநி்ல்ய்ப 
ப்போருதது வோ்ழக்கு்ல்கள் பூதததிலிருநது 

யூரியா	கட்டுதல்

தநந்திைனைவடகழபல்,ை

இைணடுைவடைைவேதுகடேை

–கல்ளில்,ை்கடசிை

சீபபிற்–பைபினைஉரளைபூைமஞ்ரிகேை

ஒசதோபினை30ைகிை யூரிேடகவை

 டலிததீனைோடளில்ைகவததுைசவ்டுை

நுனிபல்ை்்டைதவணடும்.ைஇோனடல்ை

–கலபனைஎகட,ை ழததினைஎகட,ை

 ழங்்ளினைநீளம்,ைமற்றும்ைோைம்ைஆகிேை

ம்சூல்ை்டைணி்ரைதமம் டுதோப ்டுை

அதி்ைம்சூல்ைகிகடககி்து.
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சிறு – நடுததர மரமோகும். வளம் கு்்றநத, தரிசு, 
்க்ட்லோர – உவர மணற்்போங்்கோன நிலங்்களில் 
்பயிரி்ட ஏற்்றது. ்வளோண் ்கோடு்களோ்க ்பரோமரிக்்க 
ஏற்்றது. நட்்ட நோன்கு வரு்டங்்களில் ்கோயக்்கத 
பதோ்டங்கி 10-30 வரு்டங்்கள் வ்ர அதி்க்பட்ச 
உற்்பததி்யத தரக்கூடியது.

இது உணவுக்்கோ்கவும், மருநதுக்்கோ்கவும் 
சுமோர 400 வரு்டங்்களோ்க வி்ளவிக்்க்ப்படுகி்றது. 
்ப்ச, பிசின், இயற்்்க பூ்சசிக் ப்கோல்லி்கள் 
தயோரிக்்க்ப ்பயன்்படுகி்றது. முநதிரிக்ப்கோட்்்ட 
46% ப்கோழு்பபு்சசததும், 18 % புரத்சசததும் 
ப்கோண்்டது .  ்பழததில்  ்வட்்டமின்  சி , 
இரும்பு்சசதது, சுண்ணோம்பு்ச சதது, ்போஸ்பரஸ 
்்போன்்ற்வயும் அதி்கமோ்க உள்ளது. மர்ப்பட்்்ட, 
இ்ல மற்றும் ்வர மருநது்ப ப்போருட்்களோ்கவும், 
மரம் ்தோணி, ்ப்டகு பசயயவும், அதன் பிசின் 
மருநது்பப்போருளோ்கவும்  ்பயன்்படுகின்்றன . 
முநதிரிக்ப்கோட்்்ட ஓட்டு எண்பணய 200க்கும் 
்மற்்பட்்ட  ்கோ்பபுரி்ம  ப்பற்்ற  ப்போருட்்கள் 
தயோரிக்்க்ப  ்பயன்்படுகின்்றது .  வோரனிஷ் 
(எண்பணய  பூ்சசு),  பநகிழி்ப  ப்போருட்்கள் , 
பவ்ப்பம் ,  உர ோயவு ,  அமிலம் ,  ்க ோ ரம் 
்்போன்்றவற்்்றத தோங்கிக் ப்கோள்ளக்கூடிய 
ப்போருட்்கள் தயோரிக்்கவும் ஓட்டு எண்பணய 
்பயன்்படுகி்றது.

இநதியோவில்  சுமோர  1.0 மில்லியன் 
எக்்டர  நில்ப்பர்பபில் ,  0 .7 மில்லியன்  ்டன் 
முநதிரி்ப ்பரு்பபு உற்்பததி பசயய்ப்படுகி்றது. 
மஹோரோஷ்ரோவில்  0 .1  மில்லியன்  எக்்டர 
நில்ப்பர்பபில்  58,000 ்டன்  முநதிரி்ப்பரு்பபு 
உற்்பததி பசயய்ப்படுகி்றது. பி்ரசில், இநதியோ, 
பமோசோம்பிக் மற்றும் ்டோன்ஜோனியோ ்்போன்்ற்வ 
முநதிரி உற்்பததி பசயயும் முக்கிய நோடு்களோகும். 
முநதிரி ஏற்றுமதி மூலம் அநநிய பசலோவணி 
கி்்டக்கி்றது.

3.3.1.2ை ைோ் சவப நிகலைமற்றும்ைமணவளம்

• உ்கநத பவ்ப்பநி்ல - 250C
• ம்ழயளவு – 1000 -2000 மிமீ/வரு்டம்
• ்பனி உ்கநததல்ல
• உயரம் – 700மீ MSL

பதோழில்்களுக்கும் ம்லத்தோட்்ட்ப்பயிர்கள் 
்பக்்க்பலமோ்க இருக்கின்்றன. எடுததுக்்கோட்்டோ்க 
2 , 1 9 , 6 0 0  ்ட ன்  ப த ன் ் ன  ந ோ ர த 
தயோரி்பபில் ,  பதன்்ன  உறிமட்்்ட்கள் 
்பயன்்படுதத்ப்படுகின்்றன.

மண்  மற்றும்  சுற்று்பபு்ற்சசூழ்ல்ப 
்போது்கோக்்க  ம்லத்தோட்்ட்ப  ்பயிர்கள் 
உதவுகின்்றன. ம்ல்சசரிவில் ்பயிரி்ட்ப்படும் 
்தயி்லயும், தரிசு நிலங்்களில் ்பயிரி்ட்ப்படும் 
முநதிரியும் மண் அரிமோனத்தத தடுக்கின்்றன. 
்தோட்்டக்்க்ல்ப  ்பயிர்களின்  உற்்பததியில் 
ம்லத்தோட்்ட்ப ்பயிர்களின் ்பங்கு 5.7 சதமோகும்.

• ்போக்கு உற்்பததியில் ்கரநோ்ட்கோ முதலி்டமும், 
்்கரளோ  இரண்்டோம்  இ்டத்தயும் 
வகிக்கின்்றன.

• முநதிரி  உற்்பததியில்  மஹோரோஷ்டிரோ 
முதலி்டத்தயும் , ஆநதிர்ப  பிர்தசம் 
இரண்்டோம் இ்டத்தயும் ப்பற்றுள்ளன.

• ்்கோ்்கோ உற்்பததியில் ஆநதிர்ப பிர்தசம் 
முதலி்டத்தயும்  ்்கரளோ  இரண்்டோம் 
இ்டத்தயும் தக்்க ்வததுள்ளன.

• ்தங்்கோய  உற்்பததியில்  ்்கரளோ 
முதலி்டத்தயும் தமிழ்நோடு இரண்்டோம் 
இ்டத்தயும் ப்பற்றுள்ளன.

• உல்க அளவில் ்தயி்ல உற்்பததியில் 
இநதியோ  இரண்்டோம்  இ்டத்தயும் 
்கோஃபி உற்்பததியில் ஆ்றோம் இ்டத்தயும் 
ப்பற்றுள்ளது.

3.3.1	 முந்திரி	சாகுபடி

தாவரவியல்	பபயர : அனகொர்டியம் 

ஆகஸிசென்ெல (Anacardium 

occidentale)

குடும்பம்ை:ைஅன்டயசதேசிதே

தாயகம்ை:ைபிதைசில்

3.3.1.1ை ச டருளடோடைைமுககிேததுவம்

முநதிரி  ்வ்கமோ்க  வளரக்கூடிய ,  
1 0 - 1 2   மீ  உ ய ர மு ் ்ட ய ,  த ோ ழ் ந த 
கி்ள்க்ளயு்்டய ,  பவ ்ப ்ப  மண்்டல  
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பூக்கும் ்பருவம் முதல் அறுவ்்ட வ்ர வோரம் 
ஒரு மு்்ற நீர ்போய்சச ்வண்டும்.

3.3.1.8ை ஊடு பயை்ட– ச

ம்ழக்கு்ப பின் உழுது, மரம் ்கோய்பபுக்கு 
வரும் வ்ர நிலக்்க்ட்ல அல்லது உளுநது 
்பயிரி்டலோம்.

3.3.1.9ை ்வடததுைச்யோல்

மரததின்  உயரம்  ஒரு  மீட்்டர  வரும் 
வ்ர, ்பக்்கக் கி்ள்க்ள அ்கற்றி வளர வி்ட 
்வண்டும்.  ்கோயநத,  ்நோயுற்்ற கி்ள்க்ள 
ஒவபவோரு வரு்டமும் பவட்டி வி்ட ்வண்டும்.

கிழக்குக்  ்க்டற்்க்ர்ப  ்பகுதி்களில் 
அக்்்டோ்பர  –  நவம்்பர  மோதததில்  உரமி்ட 
்வண்டும். உரங்்க்ள இரண்்டோ்க்ப பிரிதது 
ஜுன் – ஜு்ல மோதம் ஒரு மு்்றயும், அக்்்டோ்பர 
– நவம்்பர மோதததில் ஒரு மு்்றயும் ப்கோடுக்்க 
்வண்டும்.  கிழக்கு ்க்ட்லோர்ப ்பகுதி்களில் 
1 0 0 0 : 1 2 5 : 2 5 0  கி  N P K /மரம்  சி்போரிசு 
பசயய்ப்படுகி்றது.

3.3.1.7ை நீயப ட்னம்

ப ்ப ோ து வ ோ ்க  ம ோ ன ோ வ ோ ரி ய ோ ்க 
வி்ளவிக்்க்ப்படுகி்றது. அதி்க ம்கசூல் ப்ப்ற, பூ 

இவற்றுள் இளநதண்டு ஒட்டு மு்்ற மி்க்ச 
சி்றநதது.

(ஆ) கன்றுகளின் எண்ணிகலக: 200 / எக்்டர
அ்டர ந்டவு மு்்ற: 500 ்கன்று்கள்/எக்்டர

3.3.1.5ை நிலம்ைோேடரிதோல்

நிலத்த  இரண்டு  அல்லது  மூன்று 
மு்்ற  உழுது  மண்்ண்ப  ்பண்்படுதத 
்வண்டும் .  45×45×45 பசமீ  நீள ,  அ்கல , 
ஆழமுள்ள குழி்க்ளத ்தோண்டி, ஒவபவோரு 
குழியிலும்  ்மல்  மண்ணு்டன்  1 0 . 0  கிகி 
பதோழுஎரு + 1.0 கிகி ்வ்ப்பம் பிண்ணோக்கு இ்ட 
்வண்டும். குழி்களின் மததியில் ்கன்று்க்ள 
ந்ட ்வண்டும்.

இல்டவெளி: 7×7 மீ
அ்டர ந்டவு முலை: 5×4 மீ

• ஆழமோன மண் ்கண்்டமுள்ள, வடி்கோல் 
வசதியு்்டய ,  மணற்்போங்்கோன  (அ) 
இருமண்்ப ோ டு் ்ட ய  ப ச ம் மண் / 
பசம்ப்போ்்ற மண் ஏற்்றது.

3.3.1.3ை  ்டம்ைமற்றும்ைஇை்ங்்ர

ஜுனைகை

ச்ம் ய

VRIை1,ைVRIை2,ைVRIை3,ைVRIை4,ைVRIை

(CW)H1,ைசவங்–யலடைகை4,ை

சவங்–யலடைகை7,ை ட ்லடை-ை8ை

(H2/16),ைத்டவடை-1,

ஆனக்டேம்ை-1,ைோடைடஸ்ரீை 

(H-3-17)

3.3.1.4ை விகோைமற்றும்ைவிகோபட

(அ) இனப்வபருககம் : இளநதண்டு  ஒட்டு , 
விண்்பதியம், விததி்ல ் மற்தண்டு ஒட்டு. 

3.3.1.6ை உைைநியவட்ம்ை(மைம்ைஒனறுக–)

உரஙகள் I	வரு்டம்	 II	வரு்டம்	 III	வரு்டம்	 IV	வரு்டம்	
V	வரு்டம்	

முதல்

சோடழுைஎருை(கிகி) 10 20 30 40 50

Nை(கி) 70 140 210 280 500

Pை(கி) 40 80 120 160 200

Kை(கி) 60 120 180 240 300
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3.3.1.10ை அறுவகடை

ஒட்டுக்்கன்று்கள்  நட்்ட  மூன்்றோவது 
வரு்டததில் ்கோய்பபுக்கு வரும். மோர்ச – ்ம 
மோதங்்களில் ்பழங்்க்ள அறுவ்்ட பசயயலோம். 
நன்கு  ்பழுதத  முநதிரி்ப  ்பழததிலிருநது 
ப்கோட்்்ட்க்ளத தனியோ்க்ப பிரிதபதடுதது, 
சூரிய ஒளியில் 2 - 3 நோட்்கள் நன்கு உலரதத 
்வண்டும். 10 – 12% ஈர்ப்பதம் வ்ர உலரததி 
ப்கோட்்்ட்க்ள  பநகிழி்ப்்ப்களில்  ஆறு 
மோதங்்கள் வ்ர ப்க்டோமல் ்சமிக்்கலோம்.

இந்திேைமுந்திரிப ருபடைோைப ்சேல்

White	Whole	-	180 White	Wholes	-	210 White	Wholes	-	240 White	Wholes	-	320 White	Wholes	-	450

Scorched	Wholes	

(SW)

Scorched	Wholes	

(SW)	–	180

Scorched	Wholes	

(SW)	–	210

Scorched	Wholes	 

(SW)	–	(SW)	240

Scorched	Wholes	 

(SW)	–	320

Scorched	Wholes	 

(SW)	-	450
Spilts	(S) Scorched	Spilts	(SS)

Scorched	Wholes	 

Seconda	(SSW)

Small	White	 

Pieces	(SWP)

Scorched	Pieces	

(SP)

Scorched	Pieces	

Seconda	(SPS)

Large	White	Pieces	

(LWP)
Butts Scorched	Butts	(SB)	

Baby	Bits	(BB) Scorched	Small	Pieces	(SSP)

3.3.1.11ை ோைம்

முநதிரி்ப  ்பரு்பபு  பவள்்ள/்கரிநத 
முழு்மயோன ்பரு்பபு, துண்டு்கள், உ்்டநத்வ, 
சிறு துண்டு்கள் என தரம் பிரிக்்க்ப ்படுகின்்றன. 
இநதிய அரசு 33 வ்்கயோ்க தரம் பிரிததுள்ளது. 
இதில் 26 வ்்க தர அளவு்க்ள வணி்க ரீதியோ்க 
சந்தயில் கி்்டக்கின்்றன மற்றும் ஏற்றுமதி 
பசயய்ப்படுகின்்றன. அவற்றில் சில:
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சீனோ ,  இநதியோ ,  இலங்்்க ,  கிழக்கு 
ஆஃ்பரிக்்கோ ,  ஜ்ப்போன் ,  இந்தோ்னஷியோ , 
்பங்்களோ்தஷ், அரஜன்்்டனோ, மற்றும் ்பல 
நோடு்களிலும் ்தயி்ல வி்ளவிக்்க்ப்படுகி்றது. 
இநதியோவில்  அசோம் ,  ்்கரளோ ,  ்மற்கு 
வங்்கோளம், ்கரநோ்ட்கோ, தமிழ்நோடு, திரிபுரோ, 
இமோ்சசல பிர்தசம் ்்போன்்ற மோநிலங்்களில் 
்தயி்ல  ச ோகு்படி  பசயய்ப ்படுகி்றது . 
இநதியோவில்  வணி்க  ்நோக்கில்  ்தயி்ல்ச 
சோகு்படி  1 8 3 9  ஆம்  ஆண்டில்  அசோமில் 
ப த ோ ்ட ங் ்க ்ப ்ப ட் ்ட து .  பி ்ற கு  ்ப ல் ் வறு 
மோநிலங்்களிலும் ்தயி்ல்ச சோகு்படி ்பரவியது. 
இ்ப்பயிர்ச சோகு்படிக்கு சில குறி்பபிட்்ட ்கோல 
நி்லயும், மண்வ்்கயும், ்த்வ்ப்படுவதோல், 
இநதியோவின்  சில  ்பகுதி்களில்  மட்டு்ம 
்தயி்ல ்பயிர பசயய்ப்படுகி்றது. ்தயி்லத 
்தோட்்ட்ப  ்பரோமரி்பபுக்கு  ்வ்லயோட்்கள் 
அதி்கம்  ்த்வ்ப்படுகி்றது ;  மு்்றயோன 
்கவனமோன நிரவோ்கததின் கீழ் இதபதோழில் 
்மற்ப்கோள்ள்ப்ப்ட ்வண்டும்.  சுமோர 50% 
பதோழிலோளர்கள் ப்பண்்களோவர. உற்்பததி்ய 
அதி்கரிததல் ,  வி்ள  ப்போருளின்  தரத்த 
்மம்்படுததுதல், உற்்பததியோளர லோ்பம்்டதல், 
உள்நோட்டு நு்கர்வோருக்கு ஏற்்ற வி்லயில் 
கி்்டக்்க்ச பசயதல் மற்றும் அயல் நோட்டுத 
்த்வக்்்கற்்ப  அதி்க  உற்்பததி  பசயதல் 
்்போன்்ற்வ இதபதோழிலுக்கு சவோலோகும்.

்க்டநத  நூறு  வரு்டங்்களில்  தனித 
்தயி்ல என்்ற உருவததில் இருநது ்கல்வ, 
ப்பட்டியில் அ்்டக்்க்ப்பட்்ட ்தயி்ல, ்தயி்ல்ப 
்்ப்கள், உ்டனடித ்தயி்ல, குடிக்்கத தயோரோ்க 
உள்ள மணமூட்்ட்ப்பட்்ட ்தயி்ல, மூலி்்கத 
்தயி்ல என ்பல்ப்பல அவதோரம் எடுததுள்ளது. 
தற்்்போது உ்டல்நலததுக்கு ஏற்்ற ்போனமோ்கத 
்தநீர ்கருத்ப்படுகி்றது. ்தயி்ல வோரியம் 1950 
ஆம் ஆண்டிலிருநது பசயல்்பட்டு வருகி்றது. 
ம்லத்தோட்்ட ்மம்்போட்டுத திட்்டம், ்தயி்ல 
்பத்ப்படுததுதல் மற்றும் சி்ப்பமி்டல் ்மம்்போட்டுத 
திட்்டம், புது இ்ட ்மம்்போட்டுத திட்்டம், குறு 
விவசோயி  ்மம்்போட்டுத  திட்்டம் ,  வணி்க 
்மம்்போடு மற்றும் ஏற்றுமதி ஊக்்கமளி்பபுத 

Wைகை180 முந்திரிபனைைடஜடைகை

்மி்பச ரிது,ைவிகலைஅதி்ம்

Wைகை210 ஜம்த டை ருபடை

Wைகை240 ்வைககூசேைோைம்,ைஏற்றுகை

ச்டரளதோக்ைவிகலை

Wைகை320 உல்ளவில்ைஅதி்மட்கை

கிகடக்கைகூசேது,ை

பிை லமடனது.

Wைகை450 ்மி்ச்ைசிுேது;ைமலிவடனது;ை

சவரகளைமுழுகமேடனை

 ருபட

்கருகிய முழு ்பரு்பபு என்று ஒரு தரம் 
உண்டு .  இது  இளம்  ்பழு்பபு  நி்றமு்்டயது 
(கூடுதல் ்நரம் வறு்பட்்டதோல்); குணங்்களிலும், 
சததுக்்களின்  அளவிலும்  பவண்்மயோன 
்பரு்பபு்களுக்கு எவவிதததிலும் கு்்றயோதது.

உ ் ்ட ந த ் வ ,  து ண் டு ்க ள் , 
பநோறுங்கிய்வ மி்கக் கு்்றநத வி்ல்ய்ப 
ப்பறுகின்்றன.

3.3.2	 ததயிறல	சாகுபடி

தாவரவியல்	பபயர : ்கசமலியொ 

ல�சனனஸிஸ் (Camellia sinensis)

குடும்பம்	:ைதீதேசிதே

தாயகம்ை:ைசீனட

3.3.2.1ை ச டருளடோடைைமுககிேததுவம்

்தநீர ஒரு முக்கியமோன ்போனமோகும். 
உல்க அளவில் மி்க அதி்கமோ்க அருநத்ப்படும் 
்போனங்்களில் இது்வ முதன்்மயோனதோகும். 
இது ்பசு்மயோன ்தயி்ல்ச பசடியின் இளம் 
இ்ல்கள்  மற்றும்  பமோட்டு்களில்  இருநது 
தயோரிக்்க்ப்படுகி்றது. இயல்்போன சூழ்நி்லயில் 
்தயி்லத தோவரம் ஒரு சிறு அல்லது நடுததர 
அளவிலோன  மரமோகும் .  வணி்க  அளவில் 
்பரோமரிக்்க்ப்படும் ்்போது பவட்்ட்ப்படுவதோல், 
்தயி்லத தோவரம் புதர ்்போன்்ற ்தோற்்றத்தக் 
ப்கோண்டிருக்கும். 
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நிர்பபி, அதில் தண்டுக் கு்சசி்க்ள ந்ட ் வண்டும். 
நட்்ட 90 நோட்்கள் வ்ர, நிழற்குடி்சயில் இ்வ 
்பரோமரிக்்க்ப்ப்ட ்வண்டும். கு்சசி்கள் 10 – 15 
நோட்்களில் ்வரபிடிக்்கத பதோ்டங்கும்.

நிழற்கூ்டோரத்த நீக்கிய பின், பசடி்க்ள 
வளர்சசியின் தன்்மக்்்கற்்ப பிரிதது, தோங்கு 
கு்சசி்கள்  ்வதது  நிமிரதத  ்வண்டும் . 
ஒவபவோரு 15 நோட்்கள் இ்்டபவளியிலும் 30 கி 
நோற்்றங்்கோலுக்குரிய ஊட்்ட்சசதது ்கல்வ்ய 
10.0 லி தண்ணீரில் ்க்ரதது 4.0 சமீ ்பர்ப்பளவில் 
உள்ள நோற்று்களுக்கு இ்ட ்வண்டும்.

நடற்்ங்்டல்ைஉைக்லகவ

அதமடனிேம்ை டஸத ் 35ை ட்ம்ை

(எகடபல்)

ச ட்டடசிேம்ை்ல்த ் 15ை ட்ம்ை

சமகனீசிேம்ை்ல்த ் 15ை ட்ம்

மூரிதே்ைஆஃபைச ட்டடஷ் 12ை ட்ம்

துதோநட்ை்ல்த ் 3ை ட்ம்

சமடதோம் 80ை ட்ம்

4-6 மோத  வயது்்டய  நோற்று்க்ள 
பமதுவோ்க நிழலிருநது சூரிய ஒளிக்கு 4-6 
வோரங்்கள்  ப்கோண்டு  வநது  ்கடின்ப்படுதத 
்வண்டும்.

3.3.2.5ை நடவுமுக்

ஒறறை	

வரிறச	முறை

1.20×ை0.75ைமீை 

(10800ைச்ச்ர/எகடய)

இரு	வரிறச	

முறை

1.35xை0.75xை0.75ைமீை 

(13200ைச்ச்ரை/ைஎகடய)

திட்்டம்  ்்போன்்ற  ்பல  திட்்டங்்கள்  ்தயி்ல 
ச ோகு்படி  மற்றும்  வணி்கததில்  ப்பரும் 
்பங்்கோற்றுகின்்றன.

3.3.2.2ை ைோ் சவப நிகலைமற்றும்ைமணை

வளம்

உகந்த	

பவப்பநிறல

20
0
ைகை27

0
C

உயரம் 1000ைகை2500ைமீைMSL

மண் அங்்்பைச டருரைநிக்ந்ோை

வச்டல்ைவ்தியுரளை

வளமடனைமண

pH 4.5ைகை5.5

3.3.2.3ை  ்டம்ைமற்றும்ைஇை்ங்்ர

 ்டம்ை தமைகைஜுன,ைச்படம் யைகை

அகதடட ய

இை்ங்்ர  டணசேன,ைசுந்ோைம்,ை

த்டல்ச்டணடட,ைசஜேைடம்,ை

எவயகிரீன,ைஆததை,ை

பரூகதலண்,ைBSSை1,ைBSSை2,ை

BSSை3,ைBSSை4,ைBSSை5ை 

(BSSைகைBiclonalைSeedைStock)ை

3.3.2.4ை நடற்்ங்்டல்

4 . 5  –  4 . 8  p H  உள்ள ,  வடி்கோல் 
வசதியுள்ள ்தோமிலி மண் மி்கவும் ஏற்்றது. இது 
நூற்புழுத தோக்குதல் இல்லோத வ்்கயில் இருக்்க 
்வண்டும். ்நோயற்்ற, வீரிய வளர்சசியு்்டய, 
நல்ல ம்கசூல் தரக்கூடிய தோய பசடி்க்ளத 
்தரவு பசயய ்வண்டும். தண்டுக் கு்சசி்க்ள 
ஏ்பரல் – ்ம, ஆ்கஸட் – பச்ப்டம்்பர மோதங்்களில் 
எடுக்்க ்வண்டும். ஒரு இ்ல மற்றும் ஒரு 
இ்்டக்்கணு்வோடு கூடிய தண்டி்ன சோயவோ்க 
பவட்டி ந்டவு பசயய ்வண்டும். 

1 5 0  –  2 0 0  ்கோஜ்  தடிமனுள்ள ,  
30 – 45 பசமீ நீளம், 10 பசமீ அ்கலமுள்ள, 
அடிதது்ளயிட்்ட பநகிழி்ப ்்ப்களில், மணல் 
மற்றும் மண் ்கலநத ்கல்வ்ய [¾ ்பகுதி 
அடி்போ்கம் 1:3; ¼ ்பகுதி ்மல்்போ்கம் - 1:1] 
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3.3.2.6ை நடவு

பநகிழி்ப ்்ப்ய நீளவோக்கில் கிழிதது, 
்வர்போ்கம் உ்்டயோமல் மண்்ணோடு எடுதது 
குழியில் ந்டவு பசயய ்வண்டும்.

3.3.2.7ை நீயைநியவட்ம்

்்கோ்்ட ்கோலங்்களில் இளஞ்பசடி்களுக்கு 
அடிமண் ்போசனம் பசயய ்வண்டும்.

3.3.2.8ை உைைநியவட்ம்

ந்டவு  பசயத  இரண்்டோவது  மோதம் 
முதல்  உரமி்ட  ்வண்டும் .  மணி்சசதது 

தரும் ரோக் ்போஸ்்பட் உரத்த, வரு்டததிற்கு 
ஒரு  மு்்ற ,  முதல்  ்கவோதது  பசயவதற்கு 
முன் 80 - 100 கிகி/எக்்டர என்்ற அளவில், 
15 – 25 பசமீ ஆழததில் இ்ட ்வண்டும். பி்றகு 
இரண்டு வரு்டங்்களுக்கு ஒருமு்்ற இட்்டோல் 
்்போதுமோனது. முதல் மூன்று வரு்டங்்களுக்கு 
த்ழ: சோம்்பல் சதது விகிதோ்சசோரம் 2:3 என்்ற 
அளவிலும், அதன் பின் 1:1 என்்ற விகிதததிலும்  
இ்ட ்வண்டும்.

்பருவம்ழ  ஆரம்பிக்கும்் ்ப ோது 
உரங்்க்ள இ்ட ்வண்டும். உரங்்க்ள தண்டு்ப 
்பகுதியில் இருநது சற்று தள்ளி இ்ட ்வண்டும்.

வரு்டம்

கிகி/எக்டர/வரு்டம்

பிரித்து	இடும்	அளவு

N K

Iைவருடம் 180 270 5ைமுக்

IIைவருடம் 240 300 6ைமுக்

IIIைவருடம் 300 450 6ைமுக்

IVைவருடம்ைமுோல் 300 300 6ைமுக்

3.3.2.9ை பினச்யைதநயததி

்பல்லோண்டுக் ்க்ள்க்ளக் ்கட்டு்ப்படுதத 
1.75 லி/எக்்டர  கி்ளஃ்்போ்சட்  + 2.0 லி 
்க்யோலின் + 2.0 கிகி ந்னயும் ப்போரு்ள 
450 லி நீரில் ்க்ரததுத பதளிக்்க ்வண்டும். இரு 
விததி்லக் ்க்ள்க்ளக் ்கட்டு்ப்படுதத 2.0 லி/
எக்்டர ்போரோகுவோட்-்்ட-கு்ளோ்ரடு மருந்த 
200 லி நீரில் ்கலநது பதளிக்்க ்வண்டும். 

3.3.2.10ை இளஞச்ச்களைசீைகமதோல்

ந்டவு  பசயத  3  -  5  மோதங்்களில் , 
8 - 10 முதிரநத இ்ல்க்ள விட்டு விட்டு 
நடுததண்டி்ன  பவட்டி  வி்ட  ்வண்டும் . 
இதனோல்  ்பக்்கக்கி்ள்களின்  எண்ணிக்்்க 
அதி்கமோகும்.

த்ர்ப்பகுதியிலிருநது 35 பசமீ உயரததில் 
முதல் நுனி பவட்டும், 60 பசமீ உயரததில் 
இரண்்டோம்  மு்்ற  நுனி  பவட்டும்  அதன் 
வளர்சசி்ப ்பருவததில் ்மற்ப்கோள்ளலோம்.

3.3.2.11ை ்வடததுைச்யோல்

ஏ்பரல்  –  ்ம  அல்லது  ஆ்கஸட்  – 
பச்ப்டம்்பர  மோதததில்  ்கவோதது  பசயய 
்வண்டும். ்கோயநத, ்நோயுற்்ற கி்ள்க்ளக் 
்கவோதது பசயய ்வண்டும். இ்ல ்பறி்ப்பதற்கு 
ஏற்்ற உயரத்த ்பரோமரிக்்கவும், இ்ல மற்றும் 
ப்கோழுநது்களின் வளர்சசிக்்கோ்கவும் ்கவோதது 
பசயய ்வண்டியது அவசியம்.

3.3.2.12ை நிழல்ைமைங்்களை ைடமரிதோல்

த்ர  மட்்டததில்  இருநது  8 -10  மீ 
உயரததில் ,  ்பருவ  ம்ழக்கு  முன்  நிழல் 
மரங்்க்ள பவட்டி வி்ட ்வண்டும். ்பக்்கவோட்டில் 
வளரும்  பசங்குததோன  கி்ள்க்ளயும் 
பவட்டிவி்ட ்வண்டும்.

3.3.2.13ை அறுவகட

ந்டவு  பசயத  மூன்்றோண்டு்களில் 
அறுவ்்ட்யத  பதோ்டங்்கலோம் .  வளரும் 
ப ம ோ ட்டு ்டன்  கூடிய  இரு  இ்ல்கள் 
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3.3.2.14ை ம்சூல்

10 ்டன் ்தயி்ல/எக்்டர 

அறுவ்்ட பசயய்ப்படுகி்றது. தற்்்போது ஒரு 
இ்லயு்டன்  கூடிய  பமோட்டும்  அறுவ்்ட 
பசயய்ப்படுகி்றது. மோர்ச – ்ம மோதங்்களில் 
வோரம் ஒரு மு்்றயும், பி்ற மோதங்்களில் 10 
- 14 நோட்்களுக்கு ஒரு மு்்றயும் அறுவ்்ட  
பசயய்ப்படுகி்றது.

3.3.2.15ை தோபகலை ோப டுததும்ைமுக்்ர

ததயிறலயின்	தரம்

ததயிறல	

அளவு

முழுகமேடனைச ரிேை

இகலை-ைஉேயைோைம்

உறபத்தி	

முறை

CTCைமுக்ை(Crush,ைTear,ை

Curlை-ை்்க–ோல்,ைகிழிதோல்,ை

சுரு்டுோல்)ைமற்றும்ை

 ழகமேடனைமுக்
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மருநது்பப்போருட்்களின் உற்்பததியில் 
சில  நியதி்க்ள  சரவ்தச  நிறுவனங்்கள் 
விதிததுள்ளன .  அதன்்படி  ்கன  உ்லோ்கம் , 
்பயிர  ்போது்கோ்பபு  இரசோயனங்்கள்  மற்றும் 
உயிரினதபதோற்று  இல்லோத  ப்போருட்்க்ள 
உற்்பததி  பசயய  ்வண்டும் .  நூறு  சதம் 
இயற்்்கயோன சூழலில் வளரக்்க ்வண்டும். 
என்வ சரவ்தச விதி்க்ள்ப பின்்பற்்றோவிட்்டோல் 
நமது ப்போருட்்க்ள எங்கும் விற்்ப்ன பசயய 
இயலோது.

இநதிய ோவில்  இதுவ்ர  ச ந்த 
இயங்்க்ம்பபு  ( Me c h a n i s m )  சரியோ்க 
உருவோக்்க்ப்ப்டவில்்ல. இவற்்்ற ்கருததில் 
ப்கோண்டு மூலி்்க்ப ்பயிர்க்ள இ்டததிற்கும் 
்த்வக்கும் ஏற்்றோற்்்போல் சோகு்படி பசயது 
உற்்பததி்யயும்  தரத்தயும்  ப்பருக்்க 
்வண்டும். சரவ்தச விதி்க்ள்ப பின்்பற்றி 
ஏற்றுமதி பசயது அநநிய்ச பசலோவணியை 
ஈட்்டலோம்.

3.4.1	 கண்வலிககிழஙகு	சாகுபடி

தாவரவியல்	பபயர :  

கு்�ொரி்யொ�ொ சூெர்ெொ (Gloriosa 

superba)

குடும்பம்ை:ைத்டல்சித்சிதே

தாயகம்ை:ைஆபபிரிக்டைமற்றும்ைஆசிேட

3.4.1.1ை ச டருளடோடைைமுககிேததுவம்

்க ண் வ லி க் கி ழ ங் கு  எ ன் னு ம் 
கிழங்கு  வ்்க  மூலி்்க  ்கோநதள்  மலர்ச 
பசடியிலிருநது ப்ப்ற்ப்படுகி்றது. இ்சபசடியின் 
்வர்ப்பகுதி்ய  ்கண்வலிக்கிழங்கு  ஆகும் . 
இது ்கல்ப்்பக்கிழங்கு, ்கோரததி்்கக்கிழங்கு, 
பவண் ்தோன்றி கிழங்கு என ்பல ப்பயர்களோல் 
அ்ழக்்க்ப்படுகி்றது. இக்கிழங்கில் ்்கோல்சிசின், 
சூ்ப்பரபின் ,  ்்கோல்சி்்கோ்சடு  ்்போன்்ற 
மருததுவக்  கூறு்கள்  உள்ளன .  இ்வ 
இநதிய  மற்றும்  ஆஃ்பரிக்்க  மருததுவததில்  
்பயன்்படுகின்்றன.

	 3.4	 	மூலிறகப்	பயிரகள்	 

(Medicinal	Plants)	

மனிதன்  மற்றும்  ்கோல்ந்்ட்களுக்கு 
உண்்டோகும் ்நோய்க்ள குண்ப்படுதத உதவும் 
தோவரங்்களுக்கு மூலிலகப் பயிரகள் என்று 
ப்பயர .  ்பன்பனடுங்்கோலமோ்க  மனிதன்  சில 
தோவரங்்க்ள அ்்டயோளம் ்கண்டு அவற்்்ற்ப 
்பயன்்படுததி  வருகி்றோன் .  மனிதனு்்டய 
அனு்பவ  அறிவு  இததோவரங்்களில்  உள்ள 
்வதி்பப்போருட்்க்ள சரியோ்க இனங்்கண்டு 
வ்்க்ப்படுததி மருததுவததில்  ்பயன்்படுதத 
உதவியுள்ளது. 

இநதியக் ்கோடு்கள் மூலி்்க மற்றும் 
நறுமணத தோவரங்்களின் ்களஞ்சியமோகும். 
இ த த ோ வ ர ங் ்க ள்  ்ப ல் ் வ று  ம ரு ந து 
மற்றும்  நறுமண்ப  ப்போருட்்கள்  தயோரிக்்க 
மூல்பப்போருட்்களோ்க உள்ளன. உல்க அளவில் 
சுமோர 80% மக்்கள் தங்்கள் ஆ்ரோக்கியத்த்ப 
்்பண மூலி்்க்க்ள்ப ்பயன்்படுததுகி்றோர்கள் 
என உல்க சு்கோதோர நிறுவனம் ்கணிததுள்ளது. 
்மலும் ,  உல்க  சு்கோதோர  நிறுவனத்த்ப 
ப்போருததமட்டில்  சுமோர  2 1 , 0 0 0  தோவர 
இனங்்கள் மூலி்்க்களோ்க்ப ்பயன்்படுததக்கூடிய 
தி்றனுள்ள்வ. 

மூலி்்க்ப்பயிர  சோகு்படிக்கு  மி்க 
அதி்க  அளவில்  தண்ணீர  ்த்வயில்்ல . 
இவற்றில்  பூ்சசி ,  ்நோயத  தோக்்கம்  கு்்றவு . 
100% இயற்்்கயோ்கவும், சரியோன ்சமி்பபு 
மு்்ற்க்ளயும்  பின்்பற்றினோல்  நல்ல 
வருவோய  கி்்டக்கும் .  ப்பரும்்போலோன 
மூலி்்க ்ப  ்ப யி ர ்கள்  மண்  வளத் த  
்மம்்படுததுகின்்றன.

இநதியோவில்  ஆயுர்வதம்  மற்றும் 
சிதத  மருநது்பப்போருட்்களின்  உற்்பததி 
அதி்கரிததுள்ளது. ்கோரணம் மக்்களுக்கு மோற்று 
மருததுவததின் ்மல் உள்ள நோட்்டம்தோன். 
்க்டநத ்பதது வரு்டங்்களில் மருநது்ச பசடி்களின் 
ஏற்றுமதி  ்பல  ம்டங்கு  அதி்கரிததுள்ளது . 
இருநதோலும் சரவ்தச அள்வ ஒ்பபிடும்்்போது 
இது மி்கவும் கு்்றவு.
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• 50 –  60 கி  எ்்டயுள்ள  கிழங்கு்கள் 
வி்த்ப்பதற்கு ஏற்்ற்வ.

• வி்தயளவு – 2000 கிகி/எக்்டர கிழங்கு்கள்

3.4.1.4ை விகோக–ம்ை ருவம்

• ஜுன்  –  ஜு்ல  (ம்ழக்்கோலததின் 
பதோ்டக்்கம்)

3.4.1.5ை நிலம்ைோேடரிதோல்

நிலத்த 2-3 மு்்ற உழுது ்பண்்படுதத 
்வண்டும் .  ்க்்டசி  உழவிற்கு  முன்்போ்க 
எக்்டருக்கு 10 ்டன் பதோழு எரு இ்ட ்வண்டும்.

3.4.1.6ை நடவு

60 பசமீ  இ்்டபவளியில் ,  15 பசமீ 
ஆழம்  மற்றும்  அ்கலம்  உள்ள  வோயக்்கோல் 
எடுதது ,  அதில்  மண் ,  பதோழு  எரு  மற்றும் 
மணல் ்கலநத ஊ்ட்கத்த நிர்ப்ப ்வண்டும். 
கிழங்கு்க்ள 30 – 45 பசமீ இ்்டபவளியில் 
ஊன்்ற ்வண்டும்.

3.4.1.7ை தவலிைஅகமதோல்

்போர்களின் ்பக்்கவோட்டின் இருபு்றமும் 
கிளு்வ (Commiphora berryi) ்வலி கு்சசி்க்ள 
நட்டு ்கண்வலிக்கிழங்கின் ப்கோடி்க்ள அவற்றின் 
மீது ்ப்டர வி்டலோம். நீண்்ட ்கோலம் ்பரோமரிக்்க 
்வண்டுமோனோல், ்கம்பி ்வலி்ய அ்மதது 
ப்கோடி்க்ள்ப ்ப்டர வி்டலோம்.

3.4.1.8ை உைைநியவட்ம்

உர அளவு - 120:50:75 கிகி NPK /எக்்டர 

இதில் ்போதியளவு த்ழ்சசத்தயும், 
முழு  அளவு  மணி்சசதது  மற்றும்  சோம்்பல் 
சத்தயும் அடியுரமோ்க இ்ட ்வண்டும். மீதி 
்போதி த்ழ்சசத்த இரு சம ்போ்கங்்களோ்க்ப 
பிரிதது கிழங்கு்க்ள வி்ததத 30 மற்றும் 60 
நோட்்களில் இ்ட ்வண்டும்.

3.4.1.9ை நீயைநியவட்ம்

கிழங்்்க  வி்தததவு்டனும் ,  பி்றகு 
ஐநது  ந ோட்்கள்  இ்்டபவளியிலும்  நீ ர 

இதன்  கிழங்கு்கள்  உழவுக்்கல்ப்்ப 
்்போன்்ற அ்ம்ப்்ப்ப ப்பற்றிரு்ப்பதோல் கைப்லபக 
கிழஙகு என்று அ்ழக்்க்ப்படுகி்றது. இது ஒரு 
ப்கோடி வ்்க மருநது்ப்பயிரோகும். இவற்றில் உள்ள 
்வதி்பப்போருட்்கள் ்பயிர ் மம்்போட்டு ஆரோய்சசியில் 
சடுதி  மோற்்றததிற்்கோ்க  ்பயன்்படுகின்்றன . 
வோதம், மூட்டுவலி, பதோழு்நோய ஆகியவற்்்ற 
குண்ப்படுதத உதவுகின்்றன. கு்டற்புழுக்்கள், 
வயிற்று உ்போ்த மற்றும் விஷக்்கடி்களுக்கும் 
மருநதோ்க்ப ்பயன்்படுகின்்றன. வி்த்களில் அதி்க 
அளவு ்்கோல்சிசின் ்கோண்ப்படுவதோல் மிகுநத 
ஏற்றுமதி மதி்பபு ப்பற்றுள்ளது.

3.4.1.2ை ைோ் சவப நிகலைமற்றும்ை

மணவளம்

• வ்றட்சியோன தட்்பபவ்ப்பநி்ல ஏற்்றது.
• ்க ோ ற்றில்  ஓ ரளவு  ஈ ர த தன்்ம 

்த்வ்ப்படுகி்றது.
• ம்ழயளவு – 700 மிமீ / வரு்டம்
• உயரம் – 600 மீ MSL
• வடி்கோல்  வசதியு்்டய  பசம்மண் , 

ப்போ்்றமண் ஏற்்ற்வ
• pH – 6.0 – 7.0
• இர்கம் சிங்்க்லரி பசலக்ஷன்

3.4.1.3ை விகோயும்ைவிகோபடம்

• இது  கிழங்கு  மூலம்  ்பயிர்பப்பருக்்கம் 
பசயய்ப்படுகி்றது.
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்கோய்கள் ்பழு்பபு நி்றமோ்க மோறி ்தோல் சுருங்கி 
இரு்ப்பது ்பயிர முதிர்சசியின் அறிகுறியோகும். 
்கோய்க்ள்ப  ்பறிதது  10 –  15 நோட்்களுக்கு 
நிழலில் உலரதத ்வண்டும். ்கோய்கள் மஞ்சள் 
்கலநத  சிவ்பபு  நி்றததிற்கு  மோறும்்்போது 
வி்த்க்ள்ப  பிரிதபதடுக்்கலோம் .  10-15 
நோட்்களுக்கு த்ரயில் ்பர்பபி, உலரததி, மண் 
மற்றும் ்கற்்க்ள அ்பபு்ற்ப்படுததி சுததம் பசயது 
சோக்கு்ப்்ப்களில்  அ்்டதது  விற்்ப்னக்கு 
அனு்ப்பலோம்.

3.4.1.13ை ம்சூல்ை(கிகிை/ைஎகடயை/ைவருடம்)

விகோ்ர 200ைகை250

கிழங்–்ர 300

்டய்ளினைதோடல் 150ைகை200ை

3.4.2	 தசாறறுககறைாறழ	சாகுபடி

தாவரவியல்	பபயர :  

அ்லொ வீரொ / அ்லொ ெொர்ெசெனஸிஸ் 

(Aloe vera / Aloe barbadensis)

குடும்பம்ை:ைஅஸஃத டசடதலசிதே

தாயகம்ை:ைஆஃபரிக்டைமற்றும்ைமததிேை

ோகைக்டல்ை –தி

்போய்சச  ்வண்டும் .  பூக்கும்  ்பருவததில் 
வோரம்  ஒரு  மு்்ற  நீர  ்போய்சச  ்வண்டும் . 
முதிர்சசி  அ்்டயும்  தருணததில்  ்போசனம்  
அவசியமில்்ல.

3.4.1.10ை பினச்யைதநயததி

ப ்க ோ டி யி ன் 
நுனி்ப்பகுதி ்சதம்்டயோ 
வ ண் ண ம்  ச ோ கு ்ப டி 
மு்்ற்க்ளக்  ்்கயோள 
்வண்டும். கிளு்வ ்வலி 
அ்மக்கின்்ற  சமயததில் 
கிழங்கு்ப ்பகுதிக்கு ்சதம் ஏற்்ப்டோதவோறு ந்ட 
்வண்டும். ஆண்டுக்கு ஒரு மு்்ற அதி்கமோ்க 
வளர்சசி அ்்டநத கிளு்வக் கு்சசி்க்ள பவட்டி  
வி்ட்வண்டும்.

3.4.1.11ை ம்ைந்ோச்த்யகக்

தினமும்  ்கோ்ல  8 .00 மணி  முதல் 
11.00 மணி வ்ர, பூக்்கள் விரிநது ம்கரநதம் 
பவளி்ப்படும் சமயததில் அவற்்்ற எடுதது 
பூக்்களின் சூல் ்பகுதியின் மீது பதோட்டு அயல் 
ம்கரநத்ச்சரக்்்க்ய ஏற்்படுததலோம். ஒரு 
ப்கோடியில் 75 – 150 பூக்்கள் விரிகின்்ற சமயம் 
தன் ம்கரநத்ச்சரக்்்க மி்கவும் கு்்றவோ்க 
இருக்கும். என்வ அயல் ம்கரநத்ச்சரக்்்க 
பசயது அதி்க ்கோய ம்கசூ்ல்ப ப்ப்றலோம்.

3.4.1.12ை அறுவகட

கிழங்கு்கள்  மு்ளதத  160  –  180 
நோட்்களில் ்கோய்க்ள அறுவ்்ட பசயயலோம். 

ஒரு	கிதலாகிராம்	

பசஙகாந்தளின்	விறதகள்	

சராசரியாக	₹	3000/-ககு	

விறகப்படுகிைது.	
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• நீர ்தங்கி நிற்கும் ்பகுதி்கள் ஏற்்ற்வ 
அல்ல.

• நடுததர வளமோன ்கரிசல் மண்ணிலும் 
இது நன்்றோ்க வளரும்.

3.4.2.3ை இை்ங்்ர

அச்லோ சினன்ஸிஸ, அ. டபைரஃசபைோலிசேெோ, 
அ. வலகோரிஸ, அ. இண்டிகோ, அ. லிடசெோைோலிஸ, 
அ. அபிசினிககோ ்்போன்்ற சிற்றினங்்கள் வணி்க 
ரீதியில் முக்கியமோன்வ. IC 111271, IC 
111269, IC 111280 (ICAR இர்கங்்கள்), 
AL-1 (CIMAP இர்கம்) ்்போன்்ற்வ ்பயிர 
பசயய்ப்படுகின்்றன.

3.4.2.4ை விகோயும்ைவிகோபடம்

இ து  ் வ ர க் ்க ன் று ்க ள் 
மூ ல ம ோ ்க வு ம் ,  ் வ ர  அ டி த த ண் டு 
துண்டு்கள்  மூலமோ்கவும்  ்பயிர்பப்பருக்்கம் 
பசயய்ப்படுகின்்றது .  5-6 பசமீ  நீளமுள்ள 
்வர  அடிததண்டு்க்ள ,  2-3 ்கணுக்்க்ள 
உ்்டய  துண்டு்களோ்க  பவட்டி  அவற்்்ற 
மணல்  ்படுக்்்கயி்லோ ,  பதோட்டி்களி்லோ , 
ந்டவு  பசயயலோம் .  அ்வ  மு்ளதத  பின்பு 
அவற்்்ற  ந்டவு  வயலுக்குக்  ப்கோண்டு  
பசல்லலோம்.

36 ,500 ்வர்கன்று்கள்  ஓர  எக்்டர 
நோற்்றங்்கோலுக்கு ்த்வ்ப்படும்.

ப்போதுவோ்க 40 × 45 பசமீ அல்லது 60 × 30 
பசமீ ்பயிர இ்்டபவளி (55,000 ்கன்று்கள் /  
எக்்டர) ்பரோமரிக்்க்ப்படுகி்றது.

3.4.2.5ை நிலம்ைோேடரிதோல்

நிலத்த 2-3 மு்்ற உழுது ்பண்்படுதத 
்வண்டும். ்க்்டசி உழவிற்கு முன்்போ்க ஓர 
எக்்டருக்கு 15 ்டன் பதோழு எரு இ்ட ்வண்டும். 
45 அல்லது 60 பசமீ இ்்டபவளியில் ்போர்கள் 
அ்மக்்க ்வண்டும்.

3.4.2.6ை உைைநியவட்ம்

பதோழு எரு இடும்ப்போழுது பசடி்கள் 
நல்ல வோளி்ப்போ்க வளரவதோல், வரு்டோவரு்டம் 

3.4.2.1ை ச டருளடோடைைமுககிேததுவம்

்சோற்றுக்்கற்்றோ்ழ பவ்ப்ப மண்்டல, 
்பல்லோண்டு ்பயிர ஆகும். இது ்கடு்மயோன 
வ்றட்சி்யத தோங்கி வளரக்கூடிய மூலி்்க்ப 
்பயிரோகும். சீனோ, அபமரிக்்கோ, பமக்சி்்கோ, 
ஆஸதி்ரலியோ  மற்றும்  சில  இலததீன் 
அபமரிக்்க  நோடு்களில்  ்சோற்றுக்்கற்்றோ்ழ 
வி்ளவிக்்க ்ப ்படுகி்றது .  இநதிய ோவில் 
இரோஜஸதோன், ஆநதிர்பபிர்தசம், குஜரோத 
மற்றும் தமிழ்நோட்டின் சில ்பகுதி்களில் வணி்க 
ரீதியோ்க்ப ்பயிர பசயய்ப்படுகி்றது.

்சோற்றுக்்கற்்றோ்ழயில்  அ்லோயின் 
(Aloin) என்்ற குளு்்கோ்ைடு கூட்டு்பப்போருள் 
உ ள் ள து .  ் ச ோ ற் று க் ்க ற் ்ற ோ ் ழ யி ன் 
கூழ் ,  சருமததிற்கு  ்போது்கோ்ப்்பத  தநது 
அதன்  ஈர்ப்பதத்தக்  ்கோக்கி்றது .  இது  பு்ற 
ஊதோக்்கதிர்களில்  இருநது  சருமத்தக் 
்கோக்கி்றது. தீக்்கோயங்்கள், புண்்கள் ஆகியவற்்்ற 
குண்ப்படுததுகி்றது .  என்வ ,  ் த ோல் 
சம்்பநதமோன  மருநது்பப்போருட்்க்ளயும் , 
அழகு  ச ோதனங்்க்ளயும்  தயோரிக்கும் 
மூல்ப ப்போருளோ்க உதவுகி்றது.  உ்டல் நலம் 
்்பணுவதற்்கோ்க ்சோற்றுக்்கற்்றோ்ழ கூழின் 
சோறு ்போனமோ்க உட்ப்கோள்ள்ப்படுகி்றது. இதில் 
்வட்்டமின்்கள்,  தோது உ்பபு்கள்,  அமி்னோ 
அமிலங்்கள், ஆக்ஸிஜி்னற்்றத தடு்ப்போன்்கள் 
்்போன்்ற்வ இரு்ப்பதோல், புற்று்நோய, இருதய 
சம்்பநத்ப்பட்்ட  ்நோய்கள் ,  நீரிழிவு  ்நோய 
்்போன்்ற ்நோய்கள் ஏற்்ப்டோமல் தடுக்கும் ஓர 
அற்புத மருநதோகும்.

3.4.2.2ை ைோ் சவப நிகலைமற்றும்ை

மணவளம்

• ்பல்்வறு ்கோலநி்லயில் வளரக்கூடியது. 
எனினும் மி்கக் குளிரநத சூழ்ல இது 
தோங்கி வளரோது.

• ம்ழயளவு : 50-300 மிமீ / வரு்டம்
• pH – 8.5 வ்ர
• மணற்்போங்்கோன ்க்டற்்க்ர்ப்பகுதி முதல் 

சமபவளியில் உள்ள ்தோமிலி மண் வ்ர 
வளரக் கூடியது.
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3.4.2.12ை ச டருளடோடைைவடழ்நடர

2 – 5 வரு்டங்்கள் வ்ர ப்போருளோதோர 
ரீதியிலோன ம்கசூல் கி்்டக்கும். அதற்கு்பபி்றகு 
மீண்டும் ்சோற்றுக்்கற்்றோ்ழ்ய ந்டவு பசயய 
்வண்டும்.

3.4.2.13ை சோடழில்நு் ைவழி்ட்டுோல்

• மததிய  மருததுவ  மற்றும்  நறுமண்ப 
்பயிர்கள் நி்லயம் (CIMAP)

• ்தசிய  மருததுவ  மற்றும்  நறுமண்ப 
்பயிர்கள் ஆரோய்சசி ்மயம் (NRCMAO)

• மோநில ்வளோண் ்பல்்க்லக்்கழ்கங்்கள்
• மண்்டல ஆரோய்சசி ஆயவுக்கூ்டங்்கள் (RRL)
• ்தசிய  மருததுவ  ்பயிர்கள்  வோரியம் 

(NMPB)
ஆ கி ய  நி று வ ன ங் ்க ள் 

்சோற்றுக்்கற்்றோ்ழயின் பதோழில்நுட்்ப மற்றும் 
விற்்ப்ன விவரங்்க்ளக் குறிதத வழி ்கோட்டி்களோ்க 
விளங்குகின்்றன.  தமிழ்நோட்டில் பசன்்ன, 
்சலம், மது்ர, விருதுந்கர ்்போன்்ற இ்டங்்களில் 
விற்்ப்ன ்மயங்்கள் பசயல்்படுகின்்றன.

3.4.3	 நிலதவம்பு	சாகுபடி

தாவரவியல்	பபயர : 

ஆண்்்ரொகிரொஃபிஸ் ்ெனிகு்ல்ெொ 

(Andrographis paniculata)

குடும்பம்ை:ைஅ்டனதோசிதே

தாயகம்ை:ைஇந்திேட,ைஇலங்க்

நில்வம்பு பதற்கு மற்றும் பதன்கிழக்கு 
ஆசியோவில்  ்பரவலோ்க  ்பயிரி்ட்ப்படுகி்றது . 
இநத்ச  பசடி  பதோன்றுபதோட்டு  இநதிய 
மருததுவததில் ்பயன்்படுதத்ப்பட்டு வருகி்றது. 
இதன்  இ்ல்களும்  ்வர்களும்  மருததுவ 
குணமு்்டய்வ .  இதன்  ்கச்பபுத  தன்்ம 
்க ோ ரணமோ ்க  ்மற்கி நதியத  தீவு்களில் 
‘்ரஸ  பிட்்டரஸ  (Rice Bitters)’ என்றும் 
இங்கிலோநதில் ‘King of Bitters’ என்றும் 
அ்ழக்்க்ப்படுகி்றது. தமிழில் ‘சிறியோநங்்்க’ 
என்றும் அ்ழக்்க்ப்படுகி்றது. 

ஓர எக்்டருக்கு 15 ்டன் பதோழு எரு்வ இ்ட 
்வண்டும் .  அடியுரமோ்க 50 :  50 : 50 கிகி 
NPK / எக்்டர இ்ட ்வண்டும்.

3.4.2.7ை நீயைநியவட்ம்

்சோற்றுக்்கற்்றோ்ழ்ய இ்ற்வயோ்கவும், 
மோனோவோரியோ்கவும்  வளரக்்கலோம் .  நல்ல 
ம்கசூ்ல்ப  ப்ப்ற  ்கன்று்க்ள  நட்்டவு்டன் 
ஒரு  ்ப ோ சனமும் ,  ்்க ோ்்டக்்க ோலததில் 
சூழ்நி்லக்குத  தக்்கவோறு  ்ப ோசனமும்  
பசயய்வண்டும்.

3.4.2.8ை ஊடு்ட– ச

குறி்பபிட்்ட  ்கோல  இ்்டபவளியில் 
்க்ளபயடுதது மண் அ்ணக்்க ்வண்டும்.

3.4.2.9ை அறுவகட

நட்்ட  இரண்்டோம்  வரு்டம்  முதல் 
்பருதத ்பசு்மயோன இ்ல்க்ள அறுவ்்ட 
பசயயலோம். ஒரு வரு்டததில் மூன்று மு்்ற 
அறுவ்்ட பசயயலோம் (3-4 இ்ல்கள் / பசடி). 
்கோ்லயில் அல்லது மோ்லயில் அறுவ்்ட 
பசயய  ்வண்டும் .  நட்்ட ஐநது வரு்டங்்கள் 
வ்ர அறுவ்்ட பசயயலோம். இ்ல்க்ளத 
தவிர ்பக்்கக்்கன்று்க்ளயும் அ்கற்றி விற்்ப்ன 
பசயயலோம்.

3.4.2.10ை ம்சூல்ை

 ருதோை சுகமேடனை

இகல்ர

50ைகை55ைடனை/ை

எகடய

்னறு்ர 55ைகை60ை்ோம்ை/ை

எகடயை/ைவருடம்ை

3.4.2.11ை அறுவகடைபினைநியவட்ம்

ப்போதுவோ்க  2 4  முதல்  7 2  மணி 
்நரததில்  இ்ல்கள்  வோ்ட  ஆரம்பிக்கும் . 
அதனோல்  வ்றண்்ட  குளிரநத  இ்டங்்களில் 
இ்ல்க்ள  ்சமிக்்க  ்வண்டும் .  நீண்்ட 
நோட்்கள்  ்சமி்பபில்  ்வததிருக்்கோமல் , 
்பத்ப்படுததும் பதோழிற்சோ்லக்கு அனு்பபி வி்ட  
்வண்டும்.
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ஆரம்்பததில் 3-4 நோட்்களுக்கு ஒரு மு்்றயும், 
பின்னர வோரததிற்கு ஒரு மு்்றயும் ்போசனம் 
பசயய ்வண்டும்.

3.4.3.6ை ்களைநியவட்ம்

்க்ள்கள்  வளரவ்த்ப  ப்போருதது 
்த்வ்ப்படும்்்போது ்்கக்்க்ள எடுக்்கலோம்.

3.4.3.7ை அறுவகட

வி்ததத  9 0  –  1 2 0  ந ோட்்களில் 
்பயிர  அறுவ்்டக்குத  தயோரோகி்றது .  த்ர 
மட்்டததிலிருநது  30 பசமீ  விட்டு  பசடி்ய 
அறுவ்்ட பசயய ்வண்டும். ஒரு வரு்டததில் 
2 – 3 மு்்ற அறுவ்்ட பசயயலோம்.

3.4.3.8ை ம்சூல்ை(டனை/ைஎகடய)

்டயந்ோைச்ச 12.5

இகல்ர 2.0

	 3.5	 மலரப்பயிரகள்	(Flower	Crops)

பூதோடலும்ை்டேடைமைமுளைநன்ுவடய

மூவடதுைமூவயநூல்ைதோற்்ோடயைகை டததிப

டகோதோடலும்ைநட்டோைவிததுளைத கோக–

உகைதோடலும்ைச்ல்லட(து)ைஉ்யவுைக

சிறுபஞசமூலம்	-	காரியாசான்

மலர்கள் மற்றும் அழகுத தோவரங்்கள் 
சோகு்படி என்்பது ்தோட்்டக்்க்ல அறிவியலின் 
ஒரு  ்பகுதியோகும் .  மலர்க்ள  நுட்்பமோ்க 
வளரக்கும் அறிவியல் மைரியல் (Floriculture) 
என்ப்படும் .  இது  ந்டவு்ப  ப்போருட்்கள் , 
அலங்்கோர  ்பசுஞ்பசடி்கள்  மற்றும்  பூக்்கள் 
சோரநத உ்ப ப்போருட்்களின் வணி்கத்தயும் 
உள்ள்டக்கியது .  மலர்ப்பயிர்கள்  வோச்ன 
திரவிய மற்றும் மருநதுத பதோழிற்சோ்ல்களுக்கு 
மூல்பப்போருளோ்கவும் ்பயன்்படுகின்்றன. வணி்க 
மலர சோகு்படியில் 140 க்கும் ்மற்்பட்்ட நோடு்கள் 
ஈடு்படுகின்்றன. வணி்க மலர உற்்பததியில் உல்க 

3.4.3.1ை ச டருளடோடைைமுககிேததுவம்ை

்கோயநத இ்ல்கள் மற்றும் தண்டு்க்ள்ப 
்பயன்்படுததி தயோரிக்கும் ்கசோயம் வயிற்றுவலி 
மற்றும் ்கோய்சசலுக்கு மருநதோ்க்ப ்பயன்்படுகி்றது. 
்தோல்  வியோதி்கள் , விஷக்்கடி்கள் , பவட்டுக் 
்கோயங்்கள், புண் ஆகியவற்றிற்கு நல்ல மருநது; 
்கல்லீரல் சம்்பநத்ப்பட்்ட ்நோய்களுக்கும், ந்சசுயிரி 
்நோய்களுக்கும் (ப்டங்கு, சிக்குன்குன்யோ, ஃ்பளு) 
சி்றநத நிவோரணியோகும்.

3.4.3.2ை ைோ் சவப நிகலைமற்றும்ை

மணவக்

• பவ்ப்பமண்்டல  மற்றும்  மித  பவ்ப்ப 
மண்்டலங்்களில் பசழிதது வளரும்.

• நல்ல ம்ழயு்டன் கூடிய குளிர்சசியோன 
சூழல்

• ஈர்ப்பதம் மிகுநத நிழலோன இ்டம்
• அ்னதது  மண்வ்்க்களிலும்  வளரக் 

கூடியது
• ்கரிம வளம் நி்்றநத மண் ஏற்்றது

3.4.3.3ை நடவுைவேல்ைோேடரிதோல்

நிலத்த நன்்றோ்க உழுது ்பண்்படுதத 
்வண்டும்.  ்க்்டசி உழவிற்கு முன்்போ்க 25 
்டன் / எக்்டர நன்கு மட்கிய பதோழு எரு்வ 
இ்ட ்வண்டும். பி்றகு ்த்வயோன அளவிற்கு 
்போததி்கள் அல்லது ்போர்கள் அ்மததுக் ப்கோள்ள 
்வண்டும்.

3.4.3.4ை விகோயும்ைவிகோபடம்

• வி்த்க்ள  ்நரடியோ்க  நிலததில் 
வி்தக்்கலோம் அல்லது நோற்்றங்்கோலில் 
வளரதது ந்டவு பசயயலோம்.

• இ்்டபவளி 60 × 30 பசமீ (55, 000 
பசடி்கள் / எக்்டர)

• வி்தயளவு – 2.5 கிகி / எக்்டர

3.4.3.5ை நீயைநியவட்ம்

நல்ல ம்ழ ப்போழிவுள்ள இ்டங்்களில் 
நீர்ப்போசனமின்றி இநத்ப ்பயி்ர வளரக்்கலோம். 
வ்றண்்ட  ்கோலங்்களில்  ்பயிர  பசயதோல் 
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தாவரஙகளும்	குணமாகும்	தநாயகளும்	பயன்களும்

சநல்லி இைதோத்டக்,ைநீரிழிவுைதநடய,ைவபற்றுபடணை

(ஆகஸிஜிதனற்்தைோடுப டன)

துளசி ்ளி,ை்டயச்்ல்,ை்டற்றுைசுததி்ரிபட

ச்டதோமல்லி டதது்யச்சி,ைச்ரிமடனம்

டதினட டதது்யச்சி,ைமனஅகமதி,ைநல்லைதூக்ம்,ை்ளி,ைஇருமல்,ை

ச்டசுவிை்ச

எலு்மிச்க்ைடல் நல்லைஉ்க்ம்,ைவலிைநிவடைணி,ைஅழற்சிைநீக–ோல்

ஓமைவரளி ச்ரிமடனம்,ை்ளி

வல்லடகை நைம்டைமணடலததிற்–ம்,ைமூகளக–ம்ைடதது்யச்சி

அஸவ்ந்ோட மனச்த்டயவுைநீக–ோல்,ைதநடயைஎதியபடை்கதி

எருக– மூ்டுவலி

முடக்தோடன வடோம்ைமற்றும்ைமூ்டுவலி

சநடச்சி வலிைநிவடைணி,ைதோடல்ைதநடய்ர,ை்ளிைமற்றும்ைமூக்கடபடை

நிவடைணிை(ஆவிைபிசதோல்)ை

்ரி்லடங்்ணணிை

(சவரகளை&ைமஞ்ர)

்ல்லீைல்ைதநடய்ர,ைமுசைவளயச்சி

வில்வம் வபற்றுபத டக–,ைசீோத தி,ைமலச்சிக்ல்

கீழடசநல்லி ்ல்லீைல்ைஊ்டைமருந்து

மருோடணி டண்ர

தவம்ட பூச்சிைவிை்ச,ைபூ்்ம்,ை டகடீரிேடைமற்றும்ைநச்சுபரிை

தநடய்ர

ச டனனடங்்ணணி ்ணை டயகவ,ைஉடல்ைஆதைடககிேம்,ை்ல்லீைல்ைதநடய்ர,ை

ோகலவலி,ைஆஸதுமட,ைமூலம்

துததி வலிைநிவடைணி,ை–டற்டழுைநீக்ம்

பீகளபபூ சிறுநீை்கை்ற்்களை்கைக–ம்

ஊமதகோ முடக–ைவடோம்,ைவலிபட

சநருஞசி சிறுநீை்கைத்டளடறு,ைநீரிழிவுை

பிைணகட வலிைநிவடைணி,ைஎலும்பிகனை லப டுததும்

நடயுருவி தோர்ச,ைவிஷபபூச்சி்ளினைவிஷதகோைநீக–ம்
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3.5.1	 மல்லிறக	சாகுபடி

தாவரவியல்	பபயர : ஜொஸ்மினம் �ம்ெக 

(Jasminum sambac)

குடும்பம்ை:ைஒலிதேசிதே

தாயகம்ை:ைஇந்திேட

3.5.1.1ை ச டருளடோடைைமுககிேததுவம்

மல்லி்்க உதிரி்பபூவோ்கவும், மோ்ல 
பதோடுக்்கவும், ப்பண்்கள் த்லயில் சூ்டவும் 
்பயன்்படுகி்றது .  மங்்கல  நி்கழ்வு்களில் 
்பயன்்படுதத்ப்படுகி்றது. நறுமண எண்பணய 
தயோரிக்்க இது மூல்பப்போருளோ்க உள்ளது. 
சருமத்த ஆ்ரோக்கியமோ்க ்பரோமரிக்்கவும், 
மன  அழுததம்  தீரக்கும்  மருநதோ்கவும் 
்பயன்்படுகி்றது .  தமிழ்நோட்டில்  இம்மலர 
அதி்க அளவில் சோகு்படி பசயய்ப்படுகி்றது . 
மல்லி்்க சோகு்படி வரு்டம் முழுவதும் ்வ்ல 
வோய்பபி்ன நல்குகி்றது.

3.5.1.2ை மணவளம்

நல்ல வடி்கோல் வசதி ப்கோண்்ட வளமோன 
்தோமிலி  அல்லது  பசந்தோமிலி  மண்  
ஏற்்றது.

3.5.1.3ை ோ் சவப நிகல

மித பவ்ப்பமோன ்்கோ்்ட,  மிதமோன 
குளிர்கோலம், நல்ல ம்ழ மற்றும் சூரிய ஒளி 
உள்ள நோட்்கள் ஏற்்றது.

3.5.1.4ை இை்ங்்ர

இரோமநோதபுரம்  ்லோக்்கல் ,  சிங்கிள் 
்மோக்ரோ, ்டபுள் ்மோக்ரோ, இருவோட்சி, அர்கோ 
ஆரோதனோ.

3.5.1.5ை நிலம்ைோேடரிதோல்

நிலத்த நன்கு ஆழமோ்க உழுதபின் 
1.25 மீ இ்்டபவளியில் 30 x 30 x 30 பசமீ 
நீள, அ்கல, ஆழ குழி்கள் தயோரிக்்க ்வண்டும். 
குழிக்கு 10 கிகி என்்ற அளவில் பதோழு உரம் 
இ்ட ்வண்டும்.

அளவில் பநதரலோநது முன்னி்ல வகிக்கி்றது. 
பஜரமனி மலர்க்ள இ்றக்குமதி பசயவதில் 
முன்னி்ல வகிக்கி்றது. அபமரிக்்கோ மற்றும் 
ஜ்ப்போனில்  மலர்கள்  அதி்கமோ்க  விரும்பி 
வோங்்க்ப்படுகின்்றன.

இதபதோழில் இநதியோவில் சிறு மற்றும் 
குறு விவசோயி்களுக்கு ்வ்ல வோய்பபு தரும் ஒரு 
முக்கியமோன ்களமோ்க ்பண்்்டக்்கோலநபதோட்டு 
இருநது வருகி்றது. தற்்்போது இது அதி்க லோ்பம் 
ஈட்டும் ்வளோண் பதோழிலோ்க மோறி வருகி்றது. 
்க்டநத  ்பதது  வரு்டங்்களில்  மலர  உற்்பததி 
மற்றும்  வணி்கம்  பதோ்டரநது  ஏறுமு்கமோ்க 
உள்ளது .  தோரோளமயமோக்்கலுக்கு்ப  பின் 
இநதிய அரசு மலரசோகு்படி மற்றும் ப்கோயமலர 
சோகு்படி்ய வளரநது வரும் பதோழிலோ்கவும், 
100%  ஏற்றுமதி  சோரநத  பதோழிலோ்கவும் , 
அங்கீ்கரிததுள்ளது.

்ரோஜோ ,  ்கோர்னஷன் ,  சோமநதி , 
பஜரபிர ோ ,  கிளோடி்யோலஸ ,  ஆரகிட் , 
அநதூரியம், டியூலி்ப மற்றும் லில்லி ்்போன்்ற 
மலர்ப்பயிர்கள் சரவ்தச ப்கோயமலர சோகு்படி 
வணி்கததிற்கு ஏற்்ற முக்கிய மலர்களோகும். உலர 
மலர்கள், இ்ல்கள் ்்போன்்றவற்றின் ்த்வயும் 
சரவ்தச சந்தயில் அதி்கரிததுள்ளது.

 மஹோரோஷ்டிரோ, ்கரநோ்ட்கோ, ஆநதிர்ப 
பிர்தசம், ஹரியோனோ, தமிழ்நோடு, ரோஜஸதோன், 
்மற்கு வங்்கோளம் ்்போன்்ற மோநிலங்்களில் 
மலர்கள் அதி்கம் சோகு்படி பசயய்ப்படுகின்்றன. 
தமிழ்நோட்டில் ்ரோஜோ, ்கன்கோம்்பரம், மல்லி்்க, 
பசண்டுமல்லி, சோமநதி, சம்்பங்கி, ஆஸ்டர, 
அரளி ,  நநதியோவட்்்ட  ்்போன்்ற  மலர்கள் 
அதி்களவில் சோகு்படி பசயய்ப்படுகின்்றன.

தமிழ்நோட்டில் உதிரி்பபூக்்களோ்கவும், 
மோ்ல பதோடுக்்கவும், ப்கோயமலர்களோ்கவும், 
அலங்்கோர்ச பசடி்களோ்கவும், பூங்ப்கோதது்கள் 
தயோரிக்்கவும், வோச்ன திரவிய எண்பணய 
தயோரிக்்கவும், மூலி்்க்ப ப்போருட்்களோ்கவும், 
மலர்ப்பயிர்கள் ்பயன்்படுதத்ப்படுகின்்றன.
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3.5.2	 சாமந்தி	சாகுபடி

தாவரவியல்	பபயர : சென்ரொநதீமொ 

கிரொண்டிஃபு்�ொரொ (Dendranthema 

grandiflora)

குடும்பம்ை:ைஅஸடதைசிதே

தாயகம்ை:ைஆசிேட,ைவடகிழக–ைஐதைடப ட

3.5.1.9ை ்வடததுைச்யோல்

வரு்டம்  ஒருமு்்ற  ப சடி ்க்ள 
த்ரமட்்டததிலிருநது 50 பசமீ உயரததிற்கு நவம்்பர 
்க்்டசி வோரததில் ்கவோதது பசயய ்வண்டும்.

3.5.1.10ை அறுவகட

மல்லி்்க பசடியில் மோர்ச – அக்்்டோ்பர 
மோதங்்களில் பூக்்கள் உருவோகும். நன்கு முதிரநத 
மலரோத  பமோட்டு்க்ள  ்கோ்லயில்  ்பறிக்்க 
்வண்டும். நறுமணக் ்கல்வ தயோரிக்்க நன்கு 
மலரநத பூக்்க்ள அறுவ்்ட பசயய ்வண்டும். 

3.5.1.11ை ம்சூல்ைைை

பூக்ர 8ைகை9ை(டன/எகடய)

3.5.1.6ை நடவு

ஜுன் – நவம்்பர மோதங்்களில் ந்டவு பசயய 
்வண்டும். ஓர எக்்டருக்கு 6400 ்பதியன்்கள் 
அல்லது ்வரவிட்்ட கு்சசி்கள் ்த்வ.

3.5.1.7ை நீயைநியவட்ம்

்பதியன்்கள் நட்்டவு்டன் நீர்ப்போசனம் 
பசயது பி்றகு தட்்பபவ்ப்பநி்ல்ய ப்போருதது 
வோரம் ஒரு மு்்ற நீர ்போய்சச ்வண்டும்.

3.5.1.8ை உைைநியவட்ம்

பசடிக்கு 60:120:120 கி என்்ற அளவில் 
த்ழ, மணி, சோம்்பல் சதது்க்ள, ்கவோதது 
பசயதபி்றகு  (நவம்்பர )  ஒரு  மு்்றயும் , 
10 கிகி  பதோழு  உரதது்டன்  ஜுன்  –  ஜு்ல 
மோதததில் ஒரு மு்்றயுமோ்க, இரு மு்்ற்கள் 
இ்ட ்வண்டும்.  நுண்ணூட்்ட்சசதது்களோன 
துததநோ்க சல்்்பட் (0.25%) + பமக்னீசியம் 
சல்்்பட் (0.5%) + இரும்பு சல்்்பட் (0.5%) 
்்போன்்றவற்்்ற நுண்ணூட்்ட்சசதது கு்்ற்போடு 
அறிகுறி்கள் ்தோன்றும்்்போது,  15 நோட்்கள் 
இ்்டபவளியில் இ்ல வழியோ்கத பதளிக்்க 
்வண்டும்.

தராஜாககனி	(Rose	Hip)

• தைடஜடைச்சபல்ை

்ருவுற்்ைமலரில்ை

தோடனறும்ை்னிைதைடஜடகை

்னிேட–ம்.

• இதில்ைகவ்ட்மினைகைசிைஅதி்ை

அளவில்ைஉரளது.

தாமறர

•ை எகிபதினைமுககிேைமலய

•ை ைஇதுைபி்படைமற்றும்ை

மறுபி்விகேகை

–ுககி்து.

• எகிபதில்ைோடமகைகேைசூரிேனினை

–ுயீடட்ை்ருதினடய்ர.

• இகோை் ்ககிடவும்ை

 ேன டுததினடய் ர.

• (1ைோடமகைை=ை1000;ை2ைோடமகைை=ை

2000ை……)
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3.5.2.4ை இை்ங்்ரை

CO1, CO 2, MDU 1, இநதிரோ, பரட் 
்்கோல்ட்,  அர்கோ ்கங்்கோ,  அர்கோ ஸவரணோ, 
கீரததி, ரோக்கி, ஆ்கோஷ்.

3.5.2.5ை நிலம்ைோேடரிதோல்

நிலத்த 2-3 மு்்ற உழுது ்பண்்படுததிய 
பி்றகு ்க்்டசி உழவின் ்்போது எக்்டருக்கு 25 ்டன் 
மட்கிய பதோழு உரத்த இ்ட ்வண்டும். ஓர 
எக்்டருக்கு தலோ 2.0கிகி அச�ோஸ்பைரில்லம் 
மற்றும் ்போஸ்்போ்போக்டீரியோ உயிர உரத்த 
100கிகி பதோழு உரதது்டன் ்கலநது இ்ட ் வண்டும்.

3.5.2.6ை நடவு

5-7 பசமீ நீளம் உ்்டய ்வர பிடிதத 
இளம் தளிர்க்ள / ்பக்்கக் ்கன்று்க்ள 30 
x 30 பசமீ இ்்டபவளியில் ஜுன் – ஜு்ல 
மோதங்்களில் ந்டவு பசயயலோம்.  எக்்டருக்கு 
1,11,000 தளிர்கள் ்த்வ்ப்படும்.

3.5.2.7ை உைைநியவட்ம்

• ஓர எக்்டருக்கு 125 : 125 : 25 கிகி த்ழ, 
மணி, சோம்்பல் சதது ்த்வ.

• நுண்ணூட்்ட்சசததுக்்களோன  துததநோ்க 
சல்்்பட் (0.25%) மற்றும் பமக்னீசியம் 
சல்்்பட்  (0.5%) ஆகியவற்்்ற  இ்ல 
வழியோ்கத பதளிக்்கலோம்.

3.5.2.8ை நுனிைகிரளுோல்ை

ந்டவு பசயத நோன்கு மோதங்்களுக்கு்ப பி்றகு 
நுனிக்கி்ளயி்ன ஒடிதது ்பக்்க கி்ள்க்ள 
ஊக்குவிக்்க ்வண்டும்.

3.5.2.1ை ச டருளடோடைைமுககிேததுவம்

ச ோமநதி  ப்க ோயமலர்களோ்கவும் , 
அலங்்கோர்ச பசடி்களோ்கவும், இயற்்்க பூ்சசிக் 
ப்கோல்லியோ்கவும் ்பயன்்படுகி்றது. வீட்டினுள் 
சோமநதி  பசடி்ய  ்வக்கும்்்போது  ்கோற்று 
தூய்ம்ப்படுதத்ப்படுகி்றது. ்மலும் சோமநதி 
்நரம்்ற  ஆற்்ற்லயும் ,  உற்சோ்கத்தயும் 
அளிக்கி்றது.

3.5.2.2ை மணவளம்

நல்ல வடி்கோல் வசதி மற்றும் 6-7 ்கோர 
அமில நி்ல ப்கோண்்ட பசந்தோமிலி மண் 
ஏற்்றது.

3.5.2.3ை ோ் சவப நிகல

ச ோ ம ந தி  ப வ ்ப ்ப  ம ற்றும்  மித 
பவ்ப்பமண்்டல்ப ்பயிர. நீண்்ட இரவு, குறுகிய ்ப்கல் 
ப்கோண்்ட ்பருவங்்களில் பூக்கும். தமிழ்நோட்டில் 
ஏ்பரல்  –  ்ம  மோதங்்களில்  ந்டவு  பசயதோல் 
பச்ப்டம்்பர – டிசம்்பர மோதங்்களில் பூக்்க்ள 
அறுவ்்ட பசயயலோம்.

ததசிய	மலரகள்

இந்தியா தாமறர

ஹாலந்து ட்யூலிப்

பாகிஸதான் மல்லிறக

உகறரன் சூரியகாந்தி

ஹாஙகாங ஆரகிட்

ஜப்பான் சாமந்தி,	பசரரி	மலர

பஙகளாததஷ் அல்லி

பபல்ஜியம் பப்பி	(சிவப்பு)

பல்தகரியா தராஜா

எகிப்து தாமறர

ஆரகிட்	மலரகள்

• ஆயகிதடசிதேை

–டும் ததில்ைசுமடயை880ை

த ரினங்்ளும்,ை22000-

26000ைசிற்ுனங்்ளும்ைஉரளன.

• அணடடயகச்டை்ணடதகோதைோவிைை

உலகினைஅகனததுைநடடு்ளிலும்ை

ஆயகி்ைமலய்ரை்ட்ப டுகின்ன.
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3.5.2.15ை ம்சூல்ை(டனைமலய்ரை/ைஎகடய)

நடவுை பய 20

மறுோடம்டை பய 10

்பசுங்குடில்  பதோழில்நுட்்பம் ,  உயிரி 
பதோழில்நுட்்பம் ,  ்்போக்குவரதது  வசதி்கள் 
மற்றும்  வணி்க  உததி்களில்  ஏற்்பட்டுள்ள 
வளர்சசியின்  ்கோரணமோ்க  ்தோட்்டக்்க்ல 
்பயிர வணி்கம் ்்போட்டி நி்்றநத பதோழிலோ்க 
மோறியுள்ளது .  இநதியோவில்  ்பயிற்சி  ப்பற்்ற 
மனிதவளம் ,  ்்போதுமோன  ்்போக்குவரதது 
வசதி்கள் ,  ்பசுங்குடில்்க்ள  நிரமோணிக்்க 
ஆகும்  பசலவு ,  அறுவ்்ட  பின்  பதோழில் 
நுட்்பம் ்்போன்்ற சில ்கோரணி்கள் ்தோட்்டக்்க்ல 
்பயிர்களின்  உற்்பததி்ய  ்போதிக்கின்்றன . 
மற்்ற நோடு்க்ள ஒ்பபிட்டு ்போரக்கும்்்போது 
சோகு்படி பசயய்ப்படும் ்பர்ப்பளவு அதி்கமோ்க 
இருநதோலும், சில ்பயிர்களின் உற்்பததி மி்கக் 
கு்்றவோ்க உள்ளது. இநதியோவின் ்கோலநி்ல 
்பல்்வறு  வ்்கயோன  ்பயிர்க்ள  சோகு்படி 
பசயய மி்கவும் ஏற்்றதோகும்.  என்வ புதிய 
பதோழில்நுட்்பங்்க்ள்ப ்பயன்்படுததி, ்பல்்வறு 
்தோட்்டக்்க்ல ்பணி்க்ள பசயய தி்ற்மமிகு 
வல்லுநர்க்ள உருவோக்கி, சரவ்தச தரததிற்கு 
ஏற்்றவோறு ்பயிர்க்ள சோகு்படி பசயவது மி்கவும்  
அவசியம் ஆகும்.

3.5.2.9ை  க்கை்னறு்களைநீக–ோல்

பூக்்களின் உற்்பததி்ய அதி்கரிக்்க ்பக்்கக் 
்கன்று்க்ள பதோ்டரநது நீக்்க ்வண்டும். 

3.5.2.10ை வளயச்சிைஊககிைசோளிதோல்

பூக்்கள் அதி்கம் உருவோ்க, ந்டவு பசயத 30, 
45 மற்றும் 60 நோட்்களில் 50 பிபிஎம் ஜி்பரலிக் 
அமிலம் ்க்ரச்லத பதளிக்்க ்வண்டும்.

3.5.2.11ை நீயைநியவட்ம்

நடுவதற்கு  முன்னர  ஒரு  மு்்றயும் , 
மூன்்றோம்  நோள்  உயிர  தண்ணீரும்  ்போய்சச 
்வண்டும் .  பின்னர  வோரம்  ஒரு  மு்்ற 
்க ோலநி்லக்கு  ஏற் ்ப  நீ ர  ்ப ோ ய ்சசுதல்  
அவசியம்.

3.5.2.12ை  பயை்டலம்

ந்டவு  ்பயிருக்கு  ஆறு  முதல்  எட்டு 
மோதங்்களும் ,  மறுதோம்பு  ்பயிருக்கு  நோன்கு 
மோதங்்களும் ்பயிர ்கோலம் ஆகும். 

3.5.2.13ை அறுவகட

சோமநதி நட்்ட மூன்று மோதங்்களிலிருநது 
பூக்்க  ஆரம்பிக்கும் .  ந ோன்கு  ந ோ ட் ்கள் 
இ்்டபவளியில், அறுவ்்டக்கு வரும் பூக்்க்ள 
்கோ்ல ்வ்ளயில் ்பறிக்்க ்வண்டும். சந்த 
அருகில் இருநதோல் முக்்கோல் ்போ்கம் மலரநத 
பூக்்க்ளயும் ,  சந்த  பதோ்லதூரததில் 
இருநதோல் ்போதி மலரநத பூக்்க்ளயும் அறுவ்்ட 
பசயது அனு்ப்பலோம். 

3.5.2.14ை மறுோடம்டை பயை

நவம்்பர  மோதததில்  பசடி்கள்  பூதது 
முடிநதவு்டன், டிசம்்பர மோதததில் பசடி்க்ள 
த்ர மட்்டததிலிருநது பவட்டி விட்டு, ்க்ள 
எடுதது ,  ந்டவு  ்பயிருக்கு  ்பரிநது்ர  பசயத 
அ்த அளவு உரததி்ன இட்டு நீர ்போய்சச 
்வண்டும்.

பழபமாழி

• வில்வபை ழம்ைதின டயைபிதோம்த ட்;ை

 னம் ழம்ைதின டயை சித ட்

• கோபல்ைவளைடோைடல்லும்ைஇல்கல,ை

மடசிபல்ைமுகளேடோைமைமும்ை

இல்கல

• அசைசநடச்சிைநுனிைஆம்க்ட?

• பூைமலயந்துைச்்டது;ைவடயைவிரிந்துை

ச்்டது

• பூைவிற்்ை்டசுைம்க–மட?

•  னிைச யோடல்ைமகழைஇல்கல;ை ழம்ை

இருந்ோடல்ைபூைஇல்கல
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முழுறமயாக	பநாதித்தல்	 Full	fermentation

அதிக	பவப்பத்தில்	

வறுத்தல்	

Firing

பவள்றள	ததநீர	 White	tea

பசுந்ததநீர	 Green	tea

கருந்ததநீர	 Black	tea

பறச	 Gum

பிசின் Resin

முழுறமயாை	பருப்பு	 Wholes

ததாமிலி Loamy

கசககுதல்,	கிழித்தல்,	

சுருட்டுதல்

CTC

புதுத்ததயிறல	 Fresh	Tea

அலஙகார	பசுஞபசடிகள்	 Ornamental	

Plants

பகாயமலரகள்	 Cut	Flowers

உதிரிப்பூககள்	 Loose	Flowers

பதியன்கள்	 Layers

நறுமணக	கலறவ	 Concrete

இளம்	தளிரகள்	 Soft	wood	

cuttings

ந்டவுப்	பபாருட்கள் Planting	

materials

மதிப்பீடு

I	 	பபாருத்தமாை	விற்டயளி	 

(ஒரு	மதிப்பபண்)	

1. ோக்டளிை பரினை

வீரிேைஒ்டுை

இை்ததிற்–ை

உோடை்ம்ை

__________

2.ை ோக்டளிபல்ைஇை்ததிற்்டனைஉைை

அளவுை__________ைகிகிைNPK/எகடய
(அ)ை 50ை:ை100ை:ை75

(ஆ)ை100ை:ை75ை:ை50

(இ)ை 150ை:ை100ை:ை50

(ஈ)ை 150ை:ை50ை:ை75

பசாறபபாருட்களஞசியம்

நாரச்சத்து Fibre	content

தவர	உட்பூசணம் Endomycorrhiza

குழித்தட்டு Protray

படுறக	நிலஙகள் River	beds

கத்திக	கன்று Sword	sucker

சறமயல் Culinary

இனிப்பு Dessert

குறல Bunch

சீப்பு Hand

இருகுத்துச்	பசடி	

விறதயின்	தண்டு

BSS	–	Biclonal	

Seed	Stock	

முந்திரி Cashew	

முந்திரிக	பகாட்ற்ட	ஓட்டு	

எண்பணய	

Cashew	Nut	

Shell	Oil	

அ்டர	ந்டவு	முறை	 High	Density	

Planting	

இளந்தண்டு	ஒட்டு	 Soft	wood	

grafting	

விண்	பதியம் Air	layering	

வித்திறல	தமறதண்டு	

ஒட்டு	

Epicotyl	grafting	

கவாத்து	பசயதல் Pruning	

தரம் Grade	

துண்டுகள்	 Pieces

நீள்வாககில்	

உற்டந்தறவ	

Splits

குறுககு	வாககில்	

பாதியாக	உற்டந்தறவ

Butts

வா்டவிடுதல் Withering

ஆவியில்	றவத்தல்	 Steaming

வறுத்தல்	 Frying

காய	/	உலர	றவத்தல்	 Drying

சுருட்டுதல்	 Rolling

குலுககுதல்	 Shaking

பகுதி	பநாதித்தல் Partial	

fermentation
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3. ோக்டளிபல்ைவீரிேைஒ்டுை

இை்ததிற்்டனைஉைைஅளவுை__________ 

கிகிைNPK/எகடய

(அ)ை 75ை:ை100ை:ை50

(ஆ)ை200ை:ை250ை:ை250

(இ)ை 100ை:ை75ை:ை75

(ஈ)ை 100ை:ை150ை:ை100ை

4.ை கீகைக–ைஓயைஎகடருக–ைதோகவப டும்ை

விகோேளவுை___________.

5.ை திசுைவளயபடைமுக்பல்ை

உருவடக்ப டும்ைவடகழக்னறுக–ை

__________ைஇ்டுைநடவுைச்யேை

தவணடும்.

(அ)ை 25ைகிைதிைம்

(ஆ)ை25ைகிை்டபடடன

(இ)ை 25ைகிைசூ்ெொ்மொனொஸ் 

ஃபுளுர�னஸ் 

(ஈ)ை 25ைகிை்டய னடசிம்

6. வடகழைதோட்டக்டல்ைநிலங்்ளில்ை

 பரிடை__________ைச்மீைநீள,ைஅ்ல,ை

ஆழமுரளை–ழி்ரைோேடயைச்யேை

தவணடும்.

(அ)ை 30×30×30

(ஆ)ை40×40×40

(இ)ை 45×45×45

(ஈ)ை 15×15×15

7. முந்திரிை__________ை–டும் தகோை

்டயந்ோது.

8.ை முந்திரிபல்ை்ட– சைச்யேப டும்ை

ஊடு பய்ரை__________, ________.

9. தோபகலபனைஅுவிேல்ைச ேயை_____.

10. உல்ைஅளவில்ைஅதி்மட்ை

அருந்ோப டும்ை டனங்்ளில்ை__________ 

முோலிடம்ைவகிககி்து.

11. சோனகனைஉற் ததிபல்ைோ்மிழ்நடடுை

__________ைஇடதகோைச ற்றுரளது.

12.ை முந்திரிைஅடயைநடவுக்டனைஇகடசவளிை

__________ைமீ.
(அ)ை 5×5ை (ஆ)ை 5×4

(இ)ை 5×3ை (ஈ)ை 4×5

13. தோபகலை்ட– சைமுோனமுோலில்ை

__________ைமடநிலததில்ை

சோடடங்்ப ்டது.

14.ை தோபகலை்ட– சக–ைஏற்்ைமணணினை

்டைைஅ்மிலைநிகலை__________.

15.ை ஆவிபல்ைகவதோல்,ைசுரு்டுோல்ை

__________ைதோநீருக–ரிேை ோப டுததும்ை

முக்ேட–ம்.

16. ்ணவலிககிழங்கினைதவறுைச ேயை

__________.

(அ)ை ்டயததிக்ைகிழங்–

(ஆ)ைசவணைதோடனுைகிழங்–ை

(இ)ை ்லபக கைகிழங்–ை

(ஈ)ை இகவைஅகனததும்

17.  பயைதமம் ட்டுைஆைடயச்சிபல்ை

்டுதிைமடற்்ததிற்–ை ேன டும்ை

மூலிக்ப பயை__________.

(அ)ை ்ற்்டகழை

(ஆ)ைநிலதவம்ட

(இ)ை ்ணவலிககிழங்–

(ஈ)ை வல்லடகை

18.ை ்ணவலிககிழங்–ை்ட– சபல்ை

__________ை–ச்சி்ரைதவலிேகமக்ை

உோவுகின்ன.

19. த்டற்றுக்ற்்டகழை__________ 

மற்றும்ை__________ை ேன டுததிை

 பயச ருக்ம்ைச்யேப டுகி்து.

20.ைஇந்திேைமருததுவததில்ைசோடனறுை

சோட்டுை ேன டுதோப டும்ை

மூலிக்ப பயை__________.

21.ை உல்ைஅளவில்ைவணி்ைமலயை

உற் ததிபல்ைமுனனிகலைவகிக–ம்ை

நடடுை__________.

22.ை__________ைநடடுைமலய்களை

இ்க–மதிைச்யவதில்ைமுனனிகலை

வகிககி்து.

23.ை்டமந்திை__________ைமூலம்ை

 பயபச ருக்ம்ைச்யேப டுகி்து.

24.ை்டமந்திை பரில்ைபூக்ரைஅதி்ம்ை

உருவட்ை__________ை்கை்கலதை

சோளிக்ைதவணடும்.

AGRI_Chapter 03.indd   101 1/2/2020   7:16:12 PM



3 - தோட்டக்கலை பய்ரைகை்ட– சை–ுபட்ர 102

25.ைமல்லிக்ை__________ைமுக்பல்ை

 பயபச ருக்ம்ைச்யேப டுகி்து.

II	நான்கு	வரிகளில்	விற்டயளி	

	 (மூன்று	மதிப்பபண்கள்)

26.ை்டய்ு்ரை்டபட்வட்கை

்ருோப டுவதுைஎோனடல்?

27.ை ோக்டளிை பருக–ைவளயபடைஊட்ம்ை

ோேடயைச்யேைதோகவப டும்ைச டரு்்ரை

ேடகவ?

28.ைவடகழபல்ைவளயச்சிைஊககிைசோளிக–ம்ை

முக்பகனைஎழுது்.

29.ைதோபகலை பரில்ை்களைநியவட்ம்ை

 ற்ுைஎழுது்.

30. தோபகலை பரில்ை்வடததுைச்யோல்ை

 ற்ுைஎழுது்.

31. முந்திரிைஎவவடறுைஇனபச ருக்ம்ை

ச்யேப டுகி்து?

32.ை்ணவலிககிழங்கினைமருததுவை

–்ங்்ரைேடகவ?

33. ்ணவலிககிழங்கில்ை

ம்ைந்ோச்த்யகக்ை ற்ுைஎழுது்.

34.ைத்டற்றுக்ற்்டகழபல்ைஉரளை

தவதிபச டருரைேடது?ைஅோனை ேன்ரை

ேடகவ?

35.ைமல்லிக்பல்ை்வடததுைச்யயும்ை

முக்பகனைஎழுது்.

36. ்டமந்திை பரில்ைநுனிகிரளுோல்ை ற்ுை

–ுபடைவகை்.

37. ்டமந்திபல்ைமறுோடம்டபை பயை்ட– சை

 ற்ுைஎழுது்.

III	ஒரு	பகக	அளவில்	விற்டயளி	

	 (ஐந்து	மதிப்பபண்கள்)

38.ைோக்டளிபல்ைநவீனைநடற்்ங்்டல்ைோேடயை

ச்யயும்ைமுக்கேைஎழுது்.

39. மடை்ட– சபல்ைஒ்டுச்ைச்ச்ரைநடவுை

ச்யயும்ைமுக்பகனைஎழுது்.

40.ைவடகழக்னறுைதோயவுைச்யயும்ை

முக்பகனைஎழுது்.

41.ை வடகழக்னறுைதநயததிைகைசிறுை–ுபடை

வகை்.

42.ை–ுபடைவகை்:

ை i.ை ைவடகழபை பரில்ை–கல்களை

மூடுோல்

ை ii.ை வடகழபல்ைஊடு பய

43.ை்ணவலிககிழங்கினைஅறுவகடை

மற்றும்ைம்சூல்ை ற்ுைஎழுது்.

44.ைத்டற்றுக்ற்்டகழபனைச டருளடோடைை

முககிேததுவதகோைஎழுது்.

IV	விரிவாை	விற்டயளி	

	 (பத்து	மதிப்பபண்கள்)

45.ைோக்டளிை்ட– சைச்யயும்ைமுக்கேை

விளக–்.

46.ைகீகைை்ட– சைச்யயும்ைமுக்பகனை

எழுது்.

47.ைஅடயைநடவுைமுக்ைமடை்ட– சைமற்றும்ை

அோனை ேன்களைவிளக–்.

48.ைசிுேடநங்க்ை்ட– சை–ுபட்களை

எழுது்.

49.ை்ணவலிககிழங்–ை்ட– சை

ச்யேப டும்ைமுக்கேைவிவரி.

50.ைமல்லிக்ை்ட– சைச்யயும்ைமுக்கேை

விவரி.

ஆசிரியர	பசயல்பாடு

1.ை தோட்டக்கலபை பய்ளினை

முககிேததுவதகோைவிளக–ோல்.

2.ை ்டய்ு்ர,ை ழங்்ர,ைமகலததோட்டபை

 பய்ர,ைமூலிக்பை பய்ரைமற்றும்ை

மலயப பய்ளினை்ட– சை–ுததுை

விளக–ோல்.
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மாணவர	பசயல்பாடு

1.ை மட்வயைோங்்ரை –திபல்ைவிகளயும்ை

தோட்டக்கலபை பய்களை ற்ுை

–ுபடைோேடரிதோல்.

2.ை தோட்டக்கலபை பய்களை

அகடேடளம்ை்டணுோல்.
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ஒருங்கிணைந்த ஊட்ை

ச்சத்த

(Integrated Nutrient Management)

4

மண் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிபபடைவது 
தவிர்க்கபபடுகிறது.

 4.1	 வரையரை

ஒ ரு ங் கி ண ை ந ்த  ஊ ட ்ட ச ்ச த் து 
நிர்வாகம் எனபது பயிரு்ககுத் ததடவயான 
ஊடைச்்சத்து்கடை  இயற்ட்க ,  இர்சாயன 
மற்றும் உயிர உரங்கடை ஒருஙகிடைத்து, 
தாவரத்து்ககுத் ததடவயான அைவில் க்காடுத்து, 
மண் வைத்டதப பராமரித்து, பயிரின உற்பத்திடய 
அதி்கரிபபதாகும்.

 4.2	 	ஒருங்கிரைந்த	ஊட்டச்சத்து	

நிரவவாகத்தின்	அங்கங்கள்

இ ர ்ச ா யன  உ ர ங ்கள் ,  அங ்க ்க 
எரு்க்கள், பயறுவட்க்க குடும்பத் தாவரங்கள், 
பயிர்க  ்கழிவு்கள்  மற்றும்  நுண்ணுயிர 

 	 அறிமுகம்

ஒருஙகிடைநத ஊடைச்்சத்து நிரவா்கம் 
எனற ்கருத்து தற்தபாது மிகுநத மு்ககியத்துவம் 
வாயநததா்க்க  ்கருதபபடுகிறது .  தவைாண் 
உற்பத்திடயயும் ,  உற்பத்தித்திறடனயும் 
உயரத்த தவண்டுகமனறால், ஊடைச்்சத்து்கடை 
ததடவயான அைவில் பயிரு்ககு்க க்காடு்க்க 
தவண்டியது  அவசியம் .  நம்  ந ா டடில் 
உற்பத்தி  க்சயயபபடும்  உரங்களின  அைவு 
இத்ததடவடய  ஈடு்கடடும்  அைவிற்கு 
இல்டலை. தீவிர பயிர ்சாகுபடியில், இயற்ட்க 
உரங்கள்  அல்லைது  இர்சாயன  உரங்கடை 
மடடுதம தனித்தனியா்க இடடு நிடலையான 
உற்பத்திடயப கபற இயலைாது. எனதவ இடவ 
இரண்டையும்  இடைத்து  தாவரங்களு்ககு 
அளிபபது மிகுநத நனடம பய்ககும். அதனால் 
ஊடைச்்சத்து்களின பயனபடுதிறன கூடுவதுைன 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அறிமு்தை(Introduction)

• ச்ைய்ைை(Definition)

• ஒருங்கிணைந்த ஊட்ை

ச்சத்டதின்ைஅு்ு்ள்ை(Elementsை

ofைIntegratedைNutrientைManagement)

• ந்த ஊட்ைபறைதக்கு்ைக்்தனை

்தைகு்ள்ை(CausesைforைNutrientை

Deficiency)

• ண்ை ஊட்ைவிையமதச்ணடைணடுடணல்ை

(ReducingைNitrogenைLoss)

• ஊட்்்ைப்ைபிரிட்ைஇடுணல்ை 

(SplitைApplicationைofைNutrients)

• ்ரதபுைபயிரக்்தனைஒருங்கிணை

ந்த ஊட்ைச்சத்தை(INMைforை

Sugarcane)

தீயைைசன்றிடைதணரியதன்ைதபரி்ண்ணின் 

ந�தயைைவின்றிப்ைபடுத
-ைதிரக்குைள்
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உரங்கள்  தபானறடவ  ஒருஙகிடைநத 
ஊடை ச் ்ச த்து  நி ரவ ா ்க த் தின  மு்ககிய 
அங்கங்கைாகும் .

4.2.1	 இயறரக	உைங்கள்	

மடகிய ந்கரபபுற்க ்கழிவு, கதாழு எரு, 
பயிர்க ்கழிவு்கள், மனித்க ்கழிவு, கிராமபபுற்க 
்கழிவு, ்சா்க்கடை்க ்கழிவு, ்சா்க்கடை திை்க்கழிவு, 
்சர்க்கடர ஆடலை்க்கழிவு மற்றும் இதர தவைாண்்சார 
கதாழிற்்சாடலை்களில் இருநது வரும் ்கழிவு்கள் 
ஊடைச்்சத்து நிடறநததா்க உள்ைன.

4.2.2	 இை்சவாயன	உைங்கள்	

தபரூடைம்  மற்றும்  நுண்ணூடைச் 
்சத்து்கடையுடைய  உரங்கள் ,  இர்சாயன 
உரங்கைாகும் .  தாவரங்கைால்  3 0 - 5 0 % 
தடழச்்சத்து,  15-20% மணிச்்சத்து மற்றும் 
5%்ககும் குடறவான நுண்ணூடைச் ்சத்து்கள் 
மடடுதம பயனபடுத்தபபடுகினறன. மிகுநத 
அைவு ்சத்து்கள் விரயமாகினறன.

4.2.3	 	பயறுவரகக்	குடும்பத்	

்தவாவைங்கள்	

இத்தாவரங்கள் வளிமண்ைலைத்தில் உள்ை 
தடழச்்சத்டத அவற்றின தவரமுடிச்சு்களில், 
ரை ச � ோ பியம்  எனற  ப ா ்க டீ ரிய ாவின 
உ தவி த ய ா டு  நிடலைநிறு த்துகின றன . 
உைவு  தானியங்கைா்கவும் ,  ்கால்நடைத் 
தீவனமா்கவும் இபபயிர்கள் பயிர திடைத்தில் 
விடைவி்க்கபபடுகினறன.

இது மடடுமல்லைாமல் 
பசுநதாள் மற்றும் பசுநதடழ 
உ ர ப  ப யி ர ்க ை ா ்க வு ம் 
பயனபடுத்தபபடுகினறன . 
இ ட வ  ம ண் வ ை த் ட த 
த மம் படுத் த  பண்டை்க 
்காலைநகதாடதை ஊடைச்்சத்து நிரவா்கத்தின 
அங்கங்கைா்க உள்ைன.

4.2.4	 பயிரக்கழிவுகள்	

்க ா ல் ந ட ை த்  தீ வ ன ம ா ்க ப 
பயனபடுத்தபபடை பயிர்க ்கழிவு்கள் தபா்க, மீதம் 
உள்ை ்கழிவு்கள் எருவா்கப பயனபடுகினறன. 
கதனடன நார்க்கழிவு, ்கரும்புத்ததாட்க்க ்கழிவு 
தபானறடவ மட்க டவ்க்கபபடடு உரங்கைா்கப 
பயனபடுகினறன.

4.2.5	 நுண்ணுயிர	உைங்கள்	

உயிருள்ை  அல்லைது  க ்ச யலை ற் ற 
நுண்ணுயிரி்கள் டநடரஜடன நிடலைநிறுத்தவும், 
்கடரயாத  நிடலையில்  உள்ை  P,K,S தபானற 
்சத்து்கடை  ்கடரயும்  நிடலை்ககு  மாற்றவும் 
துடை புரிகினறன. இடவ தவைாண்டமயில் 
மண்ணின  வைத்டத  தமம்படுத்தவும் , 
ப யி ரின  உ ற் ப த் தி ட ய  உ ய ர த் த வு ம் , 
அங்க்க்க  ்கழிவு்கடை  மட்க  டவ்க்கவும் 
பயனபடுத்தபபடும் நனடம தரும் உயிரி்கள் 
ஆகும் .  ரைச�ோபியம் ,  அச�ோஸரபைரில்லம் , 
அ�டசட ோ பை ோ க ட ர் ,  சூசட ோ ச� ோனோஸ , 
சபைசில்லஸ ,  ஆஸபைர்ஜில்லஸ ,  கவசிகுலைார 
ஆரபஸ்குலைார  டமத்காடர்சா  ( VA M ) , 
நீலைபபச்ட்ச  பாசி ,  அச�ோ்லோ  தபானறடவ 
மு்ககியமான  நுண்ணுயிர  உரங்கைாகும் .

்மந்த்ைஊதைபூஊகத

 4.3	 	ஊட்டச்சத்து	பறைவாக்குரைக்கவான	

கவாைைங்கள்	

கபாதுவா்க மண்ணில் ஊடைச்்சத்து்கள் 
குட றவ ா ்க  இருந த ா ல்  ப ற் ற ா ்க குட ற 
ஏற்படும் .  தபாதுமான  அைவில்  மண்ணில் 
்சத்து்கள்  இருநதாலும்  சிலை  குறிபபிடை 
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மண்ணின கவபபம் மற்றும் ஈரநிடலை தாவர 
ஊடைச்்சத்து்கடை  கிடை்க்காத  நிடலை்ககு 
மாற்றுகினறன. மண்ணில் உள்ை அங்க்கப 
கபாருட்களின அைவு, இதர ஊடைச்்சத்து்களின 
அைவு தபானறடவ தாவரங்கள் ்சத்து்கடை 
எடுத்து்கக்காள்ளும் நிடலைடயயும், அைடவயும் 
மாற்றுகினறன. தாவர தவரமண்ைலைத் கதாற்று, 
த்சதமடைதல் தபானற இதர ்காரைங்களும் 
்சத்துப பற்றா்ககுடறடய ஏற்படுத்துகினறன. 
எனதவ உரமிடும்தபாது மண்ணின தனடம, 
பயிரின நிடலை, சுற்றுச்சூழல் ்காரணி்கள், தாவர 
வைரச்சிப பருவம் ஆகியவற்டற்க ்கருத்தில் 
க்காள்ை தவண்டும். 

்காரைங்கைால்,  ்சத்து்கடை தாவரங்கைால் 
எடுத்து்க  க்க ாள்ை  இயலைாது .  இடவ 
்சத்து  பற்றா்ககுடற்ககு  வழி  வகு்ககும் . 
ஊடைச்்சத்து்களின  பற்றா்ககுடற்க்கான 
்காரைங்கடை கீழ்காணும் அடைவடையில்  
்காண்தபாம் .

அதாவது ,  பிரச்சிடனயுள்ை  மண் 
வட்க்களில் தாவர ஊடைச்்சத்து்கள் குடறநததா, 
்கடரயாத  நிடலையிதலைா  ்காைபபடைால் 
பற்றா்ககுடற ஏற்படுகினறது.சிலை ஊடைச்்சத்து்கள் 
்க ளி த் த னி ம ங ்க த ை ா டு  பி ட ை ந து , 
கிடை்க்க்ககூடிய நிடலையில் இருபபதில்டலை; 

பறைவாக்குரைக்கவான	கவாைைங்கள்

ஊட்டச	

்சத்துகள்	

	மண்ணின்	்தன்ரம இ்தை	ஊட்டச	

்சத்துகளின்	நிரை

இ்தை	கவாைைங்கள்

N கு்ைிணைமண்ைதசப்பச்ை,ைNைஎளிதில்ை

நீரில்ை்்ையக்கூடியணதல்ைநீரில்ைஅடிட் ை

தஊல்ைப்படுணல்,ை்�்ைஜனிைக்்த,ை

ஆவியதணல்

குநைத்ைடு,ை

K,Zn,Mnை

நபதன்ை்சை

அதி்மதயிரடணல்

நச்டதணதகுதிை

நஊணத,ை

ந�தயடதணதறறு

P அமிைைமண்,ைஅதி்ைசி்ணவுறைைதசப்பை

மண்தைைமண்

Fe,ைஅலுமினியதை

ஆக்்ஸைடு,ைSi,ை

்ளிடைணனிமு்ள்ை

அதி்தைஇரடணல்

-

K மகறபது்தனைமண்,ைபு்ணைமண்,ைநீரில்ை

்்ைி்ைநபதகுதைணன்்ம,ைமண்ைச்்,ை

மண்ணின்ைநீ்ைநணக்ஙை்சக்குதைதிைன்

Caைஅதி்தை

இரடணல்ை

-

Ca அமிை,ைமகறபது்தனைமண்ைச்்்ள்,ை

மண்ணின்ைஈைப்பணதைகு்ைவு,ை்்ையதணை

ச்ையில்ைசுண்கததபு

Pைஅதி்தை

இரடணல்

உைு்்ைை

அதி்ைஅைவுை

பயன்படுட்ணல்

Mg அமிைடணன்்மைஉள்ைைமண்ணில்ைநச்ை

மண்தைடதில்ைAlைஅதி்தை்தகப்படுணல்

Ca,K,Alைஅதி்தை

இரடணல்

-

S - Pைஅதி்தைஇரடணல் -

Fe ைமகறபது்தனைமண்ை(Mnைஅதி்த),ை

அு்் ஊட்ைஅதி்தைஉள்ைைமண்,ைஅமிைை

மண்ை

Ca,ைPைஅதி்தை

இரடணல்ை

Mn+Zn+Cuை 

பறைதக்கு்ைநயதடுை

தணதத்பு்தய்ை

Cu அமிைைமண்,ைமகறபது்தனைமண்ை(Cuை

கு்ைவு),ைஅதி்ை்தைடணன்்மயுள்ைைமண்ை

(Cuை்்ையத்)ை

- -
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பறைவாக்குரைக்கவான	கவாைைங்கள்

ஊட்டச	

்சத்துகள்	

	மண்ணின்	்தன்ரம இ்தை	ஊட்டச	

்சத்துகளின்	நிரை

இ்தை	கவாைைங்கள்

Zn அமிைைமண்ை(Znைகு்ைவு)ை்தைைமண்ை(Znை

்்ையத்)

- -

Mn ்தைைமண்ை(Mnை்்ையத்)ை - -

Mo ைஅமிைைஎண்ை(pHை<ை5.5)ை P,ைSைஅதி்தை

இரடணல்

-

B ்தைைமண்ை(Bை்்ையத்)ைஅு்்ப்ை

தபதரள்ைகு்ைிணைமண்,ை்சிிணை

மகறபது்தனைமண்

- -

லீபிக்ைவிதிை(அ)ை

சிறுமடதின்ைவிதி

• ்த்ல்ை ஸப்தைு்ல்ை

(Carlை Sprengel)ை என்ைை

தஜ்மன்ை ணதசைவியைத்ை சிறுமத்தின் 
ககவாட்வாடு (Theoryை ofை Minimum)ை

ஒன்்ைைஉரசதக்ஙனத்.

• மி்க்ை கு்ைசதனை அைவில்ை உள்ைை

அடதியதசசியமதனை ந்த ஊடநணை

ணதசைை சை் சி்யடை தீ்மதனிக்ஙை்ை

என்பநணைஇசரின்ைந்த்பதடு.

இிணை ந்த்பதடுை பின்ன்ை

ஜஸதஸைசதன்ைலீபிக்ை (Justusை vonை Liebig)ை

என்ைை தஜ்மன்ை நசதியியைதைைதல்ை

பிைபைமதக்்ப்ப்த்.ை இணறகுை லீபிக்	

சிறுமத்தின்	 விதிை (Liebig’sை Lawை ofை theை

Minimum)ைஎன்றுைதபய்.

இ்ணை அச்ை பீப்பத்யை

முன்னுணதைகமத்ை்சட்ைவிைக்ஙனத்ை

அணன்படி,ைபல்நசறுைஉயைைமை ைஊ்து்்ைை

உ்தயை பீப்பத்யை உச்மயதக்ங,ை

பீப்பதயில்ை உள்ைை கு்்தயதனை

மை ஊ்தட்ணப்ைதபதரடநணைபீப்பதயின்ைநீரின்ை

அைவுை மதறுச்ணப்ை நபதை,ை மண்ணில்ை

எிணைஅடதியதசசியமதனைஊட்ைகு்ைசத்ை

உள்ைநணதை அ்ணப்ை தபதரட்ை ணதசைை

சை் சிை ச்ையறுக்்ப்படுஙை்ை என்ப்ை

லீபிக்ஙன்ைந்த்பதடுைஆகுத.ை

 4.4	 	்தரைச்சத்து	விையமவா்தரைத்	

்தடுத்்தல்	

4.4.1	 ்தரைச்சத்து	விையமவாகும்	வழிகள்

தடழச்்சத்து  நானகு  மு்ககியமான 
வழி்களில்  மண்ணிலிருநது  விரயமாகிறது . 
அடவயாவன:

1. ஆவியாதல்

2. டநடரஜன நீ்க்கம்
3. ்கசிவினால் ஏற்பை்ககூடிய விரயம்
4. ்கடை்களும்  மண்ணில்  வாழும் 

நுண்ணுயிரி்களும்  மண்ணிலிருநது 
டநடரஜடன  எடுத்து்க  க்காள்ளுதல் 
தபானற  ்காரைங்கைால்  தாவரங்கள் 
முழுடமயா்க தடழச்்சத்டத உடகிரகி்க்க 
முடிவதில்டலை.
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எளிடமயான, தடழச்்சத்து விரயமாவடதத் 
தடு்ககும் முடறயாகும்.

புது டில்லியில் இரு்ககும் இநதிய தவைாண் 
ஆராயச்சி நிறுவனம் (IARI) யூரியாவில் புதிய 
பூச்சு க்சயயும் முடறடய ்கண்டுபிடித்துள்ைது. 
நுண் – கூழம பூச்சு முடறயில், ஒரு ைன (1000 
கிகி) யூரியாவிற்கு 0.5 கிகி தவபகபண்கைய 
பயனபடுத்தபபடுகிறது. நுண் – கூழம பூச்சு (Micro 
- emulsion coating) யூரியா சுற்றுச்சூழலு்ககுப 
பாது்காபபானது.
•	 ்சரியான  தநரத்தில்  தாவரங்களு்ககு 

உரங்கடை அளி்க்க தவண்டும்.

•	 நிலை  சீரதிருத்தி்கடை  பாதி்க்கபபடை 
நிலைங்களில் இை தவண்டும்.

•	 யூரியாடவ  மண்ணுைன  1 :5  எனற 
விகிதத்தில்  ்கலை நது  டநட ரஜன 
ஆவியாதடலை்க  குடற்க்கலைாம் .  இநத 
்கலைடவடய  நிழலில்  உலைரத்தியபின 
பயனபடுத்த தவண்டும். 

•	 ட ந ட ர ஜன  உ ர த்ட த  தவ ப ப ம் 
பிண்ைா்ககுைன ்கலைநதும் தூவலைாம்.

4.4.2.2ை ைமு்ையதனைநீ்ைச்சத்டதினதல்ை

்�்ைஜன்ைவிையமதச்ணக்ை

கு்ைடணல்

•	 வயலில்  டநடரஜன  நீ்க்கத்தினால் 
ஏற்பை்ககூடிய  இழபடபத்  தவிர்க்க 
்சரியான முடறயில் வடி்கால் வ்சதி்கள் 
ஏற்படுத்த தவண்டும்.

•	 முடறயான ்காற்தறாடை வ்சதி இருபபதன 
மூலைம்  டநடரஜன  நீ்க்கத்தினால் 
ஏற்பை்ககூடிய இழபடப்க குடற்க்கலைாம்.

•	 ்சரியான  அைவில்  நீ ர ப ப ா ்சனம் 
க்சயவதால்  ்கசிவினால்  ஏற்பை்ககூடிய 
விரயம் குடறகிறது.

கநல்  வயலில்  நீடரத்  தத்க்காமல் 
டநடரஜன  உரத்தின  முதல்  பகுதிடய  இை 
தவண்டும். நாற்று்கடை நைவு க்சயத நானகு 
நாட்கள் ்கழித்து நீரபபா்சனம் க்சயய தவண்டும். 
தமலும், முடறயான ்கடை்க்கடடுபபாடு, டநடரஜன 
பயனபடுதிறனில் இர்கங்களு்ககு இடைதய உள்ை 
தவறுபாடு்கள் தபானற ்காரணி்களும் ஊடைச்்சத்து 
விரயமாவடத தடு்ககும் வழிமுடற்கைாகும்.

4.4.2	 	்தரைச்சத்து	விையமவாவர்தக்	

குரைத்்தல்	

தடழச்்சத்து விரயமாவடத்க குடறத்து 
அதன பயனபடுதிறடன அதி்கரி்க்க இரண்டு 
மு்ககிய வழி்கள் உள்ைன. அடவ
1. முடறயான தடழச்்சத்து நிரவா்கம்
2. முடறயான நீர நிரவா்கம்

4.4.2.1ை ைமு்ையதனைண்ை ஊட்ை

ச்சத்டதின்ைமூைதைண்ை ஊட்ை

விையமதச்ணக்ைகு்ைடணல்

•	 நிலைத்தில் விடதபபதற்கு / நடுவதற்கு முனபு 
N உரங்கடை ஆழமா்க இடுதல்.

•	 நீரததஙகி  இரு்ககும்  நிலைங்களில் 
அதமானிய உரங்கடை இடுவதன மூலைம் 
NH3 ஆவியாதல் ்கடடுபபடுத்தபபடுகிறது 
(உ.ம்) அதமானியம் ்சல்தபட.

•	 கநற்பயிரில் யூரியாடவ ்கதிர ததானறும் 
தநரத்தில்  இடுவதால்  அதமானியா 
ஆவியாதல் (இழபபு) குடறகிறது.

•	 டநடரஜன  உரங்கடைப  பிரித்து  இை 
தவண்டும்.

•	 ட ந ட ர ஜ ட ன  க ம து வ ா ்க வு ம் , 
்க ட டு ப ப டு த் தி யு ம்  க வ ளி யி டு ம் 
உரங்கடைப பயனபடுத்துதல். இதனால், 
நீண்ை ்காலை அடிபபடையில் ஆவியாதல் 
கமதுவா்க நடைகபறுவதால் தபாதுமான 
அைவு தடழச்்சத்து தாவரத்தின வைரச்சிப 
பருவம் முழுவதும் கிடை்ககிறது.

•	 டநடரஜன  ஆ்க்கத்  தடுபபான்கடைப 
ப ய ன ப டு த் து த ல்  ( உ . ம் ) 
டை்சயனடைஅடமட  (DCD), தவம்பில் 
இருநது எடு்க்கபபடை ்சாறு (Acetone Extract 
of Neem).

தவம்பில் உள்ை மீலியவாசின் க்வான்்ற 
அங்க்க  கூடடுப  கபாருட்கள்  டநடரஜன 
ஆ்க்கத்டதத் தடு்ககினறன. யூரியாடவ தவபபம் 
பிண்ைா்ககுைன ்கலைநது தநரத்தி க்சயவதால் 
டநடரஜன  விரயமாவது  தடு்க்கபபடுகிறது . 
ஒரு கிதலைாகிராம் நிலை்க்கரி தாடர இரண்டு 
லிடைர  மண்கைண்கையில்  ்கலைநது ,  100 
கிகி யூரியாவுைன த்சரத்து தநரத்தி க்சயவது 
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மண்ை�யத

மண்  நயம்  CEC தயாடு  வலுவான 
கதாைரபுடையது . மைலில்  CEC குடறவா்க 
இரு்ககும் .  ்களிமண்ணில்  CEC அதி்கமா்க 
இரு்ககும். ்களிமண்டை்க ்காடடிலும் மைலில் 
நீர  பிடிபபுத்திறன  குடறவா்க  இரு்ககும் .  
அதனால் அடி்க்கடி நீரபபா்சனம் க்சயய தவண்டிய 
நிடலை  ஏற்படும் . இதனால்  ஊடைச்்சத்து்கள் 
்கசிவதும்  அதி்கமா்க  இரு்ககும் .  எனதவ 
மைற்பாங்கான மண்ணில் ஊடைச்்சத்து்கடை 
பிரித்து இை தவண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது.

கபாதுவா்க டநடரஜனும், ்சாம்பல் ்சத்தும் 
பிரித்து இைபபடுகினறன. ்கசிதல் (Leaching) 
டநடரஜனிற்க்கம் (Denitrification), அரிமானம் 
(Eros ion)  மற்றும்  தமல்மடை  ஆவியாதல் 
(Surface Volatilization) ஆகிய ்காரைங்கைால் 
மண்ணில்  டநடரஜன  இழபபு  ஏற்படுகிறது . 
எடுத்து்க்காடைா்க, கநல்லில் அடியுரம், தூரவிடும் 
்காலைம், ்கதிர ததானறும் ்காலைம், ்கதிர கவளிவரும் 
பருவங்களில் தடழச்்சத்தும், ்சாம்பல் ்சத்தும் 
நானகு பிரிவு்கைா்கப பிரித்து இைபபடுகினறன.

 4.6	 	கரும்பு	பயிருக்கவான	

ஒருங்கிரைந்த	ஊட்டச்சத்து	

நிரவவாகம்	(INM	for	Sugarcane)

்கரும்பு  ்சாகுபடி  க்சயயபபடும்  பலை 
பகுதி்களில் ,  தீவிர  ்சாகுபடி  க்சயவதாலும் , 
்சரியான மண் வை தமம்பாடடு முடற்கடை்க 
்கடைபிடி்க்காததாலும் மண்ணின உற்பத்தித்திறன 
குடறநதுள்ைது.

மண்ணின உற்பத்தித்திறடனத் த்க்க டவத்து்க 
க்காள்ை முடறயான ஒருஙகிடைநத ஊடைச்்சத்து 
நிரவா்க முடற்கடை தமற்க்காள்ை தவண்டும்.

பரிி்்ை

•	 கதாழு எரு, மடகிய எரு, ்கரும்பாடலை்க 
்கழிவு தபானறவற்டற ஓர எ்கைரு்ககு 
15 -25 ைன எனற அைவில், நடுவதற்கு 
முன மண்ணில் இடடு உழ தவண்டும்.

•	 ஊடுபயிரா்க ்சைபடபடயப பயிரிடடு, 
்கரும்பு நடை 30 – 45 நாட்களில் மண்ணில் 
மை்ககி உழ தவண்டும்.

 (உ.ம்) IR 42 கநல் இர்கம், IR 38 இர்கத்டத 
்காடடிலும் அதி்க டநடரஜன பயனபடுதிறடன்க 
க்காண்ைது.

 4.5	 ்சத்துகரைப்	பிரித்து	இடு்தல்

பயிர்களின  ்ச ாகுபடி  ்க ாலைத்தில் 
தாவரத்து்ககு ததடவபபடும் ஊடைச்்சத்து்கள் 
மற்றும் இதர மண் சீரதிருத்தி்களின கமாத்த 
அைடவ, ஒதர ்சமயத்தில் இைாமல், இரண்டு 
அல்லைது மூனறு முடறயா்க பிரித்து இடுவது 
பிரித்திடு்தல் (Split Application) எனபபடுகிறது.

தாவரங்களு்ககு அவற்றின வைரச்சிப 
பருவங ்களில் ,  கவவ தவறு  விதம ான 
ஊடைச்்சத்து்கள், கவவதவறு விதமான விகிதத்தில் 
ததடவபபடுகினறன .  ்சரியான  தநரத்தில் 
உரமிடுவது  ஊடைச்்சத்து்களின  இழபடப்க 
குடறத்து ,  பயனபடுதிறடன  அதி்கரி்ககிறது . 
சுற்றுபபுறச்சூழலு்ககு  த்சதம்  ஏற்படுவடதத் 
தடு்ககிறது; ம்கசூடலை அதி்கரி்ககிறது. மாறா்க, 
தவறான ்சமயத்தில் உரமிடுவது ்சத்து்களின 
இழபபிற்கும், உரம் விரயமாதலு்ககும், பயிர 
த்சதமடைவதற்கும் ்காரைமா்க இரு்ககிறது. 
ஊடைச்்சத்து்கடை  எடுத்து்கக்காள்ளும் 
முடறடயப  கபாருத்து  உரமிடும்  ்காலைம் 
தீரமானி்க்கபபடுகிறது. ஒதர பயிரு்ககு, ஒவகவாரு 
ஊடைச்்சத்தின உடக்காள்ைபபடும் பாஙகு (Uptake 
pattern) தனித்துவமானது.

மண்ணின வட்க உரமிடும் ்காலைத்டதயும், 
்காலை அைடவயும் தீரமானி்ககிறது. மண்ணின 
இரண்டு  மு்ககியமான  பண்பு்கடை  இஙத்க 
குறிபபிைலைாம். அடவ:
1. தநரயனி பரிமாற்றத் திறன (Cation Exchange 

Capacity - CEC)
2. மண் நயம் (Soil texture) 

ந�ையனிைபரிமதறைடதிைன்

இது Ca, Mg, K தபானற தநரயனி்கடை 
பிடித்து டவத்து, த்சமி்ககும் மண்ணின திறடன 
அை்க்கப பயனபடும் அைவுரு (Parameter) 
ஆகும். CEC குடறவா்க உள்ை மண்ணில், 
ஊடைச்்சத்து்களின விரயத்டத தவிர்க்க பிரித்து 
இை தவண்டும்.
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•	 மண்  பரித்சாதடன  க்சயது  உரமிை 
தவண்டும். இயலைாத பட்சத்தில், கபாதுவான 
உரபபரிநதுடரடயப (275:65:115 கிகி NPK/
எ்கைர) பினபற்ற தவண்டும்.

•	 சூபபர பாஸ்தபட உரத்டத அடியுரமா்கதவா, 
நடை 30 – 45 நாட்கள் ்கழித்து ்கடைகயடுத்த 
உைதனதயா மண்ணில் இை தவண்டும்.

•	 தடழச்்சத்து  மற்றும்  ்சாம்பல்  ்சத்து 
உரங்கடை நானகு பிரிவு்கைா்கப பிரித்து, 
நடை 30 – 45 நாட்கள், 60 – 75 நாட்கள்,  
90 – 105 நாட்கள் மற்றும் 120 – 135 நாட்கள் 
்கழித்து இை தவண்டும்.

•	 பயிரு்ககு இடுவதற்கு ஒரு நாள் முனபு, 
யூரியாடவ  தவபபம்  பிண்ைா்கத்காடு  
4 : 1 எனற விகிதத்தில் ்கலை்க்க தவண்டும். 
பயிர வரிட்சயின ப்க்கவாடடில் 15 க்சமீ 
இடைகவளியில் ,  10 க்சமீ  ஆழத்தில் 
துடையிடடு, யூரியா மற்றும் கபாடைாஷ் 
உர்க ்கலைடவடய இடடு மூை தவண்டும்.

•	 நைவு ்சாலில் அடியுரமா்க 20 கிகி இரும்பு 
்சல்தபட, 10 கிகி மாங்கனீசு ்சல்தபட, 10 கிகி 
துத்தநா்க ்சல்தபட, 5 கிகி தாமிர ்சல்தபட 
மற்றும் 5 கிகி தபாரா்கஸ் ்கலைநத 50 கிகி 
நுண்ணூடை்க ்கலைடவடய இைலைாம்.

•	 இரும்பு மற்றும் துத்தநா்கப பற்றா்ககுடற 
்காரைமா்க இடலை்களில் மஞ்சள் நிறப 
பற்றா்ககுடற  அறிகுறி  ததானறினால் , 
எ்கைரு்ககு  5 கிகி  இரும்பு  ்சல்தபட , 
2.5 கிகி துத்தநா்க ்சல்தபட மற்றும் 5 கிகி 
யூரியாடவ, 500 லி நீரில் ்கலைநது, ்கடர்சடலை 
இடலை்களின  மீது  படும்படி  கதளி்க்க 
தவண்டும். ததடவபபடைால் 15 நாட்கள் 
இடைகவளியில் ஓரிரு முடற கதளி்க்கலைாம்.

•	 எ்கைரு்ககு 10 கிகி அச�ோஸரபைரில்லம், 10 
கிகி பாஸ்தபாபா்கடீரியா 
நுண்ணுயிர உரங்கடை 
10 கிகி மடகிய கதாழு 
எருதவாடு ்கலைநது, நடை 
30 - 45 நாட்கள் ்கழித்து, 
்கடைகயடுத்தபின நைவு 
்சாலில் அடியுரமா்க இை தவண்டும். 

•	 மண்ணின ்கார அமிலை நிடலைடய 6.5 – 7.5 
எனற நடுநிடலையிதலை பராமரி்க்க தவண்டும். 

பைமமவாழி

• ்ல்லுதைபிைைதணை்தநதைஉழுை

தஊதல்லுப்ைபிஊ்தணைதஊதல்நைைநபசு

• உழு்ைஅை்ிண்ைபழுணத்த்

• பசுவுைடதிலுதைபைதைபுழுதிை�ல்ை்

ம்சவாறமபவாருடகைஞ்சியம்

ஒருங்கிரைந்த Integrated

ஊட்டச்சத்துகள்	/	

்சத்துகள்

Nutrients

மீ்தம் Surplus

ம்தவா்டரபுர்டய Associated	

கசிவு Leaching

நுண்	–	கூழமம் Micro	-	emulsion

சீரதிருத்தி Amendment

நேையனி Cation

பரிமவாறைம் Exchange

பறைவாக்குரை Deficiency	/	Deficit

பீப்பவாய் Barrel

நகவாடபவாடு Theory

விதி Law

மைச்சட்டம் Stave

இை்சவாயன	

உைங்கள்

Fertilizers

இயறரக	உைங்கள் Organic	Manures

பயறுவரகப்	

பயிரகள்

Legumes

பயிரக்கழிவுகள் Crop	Residues

உயிர	உைங்கள் Bio	–	fertilizers	
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	மதிப்பீடு	

I.ை ைதபதரடணமதனை

வி்தயளிை 

(ஒரைமதிப்தபண்)

1.ை ___________ைஇயற்்ை

உைு்ள்ைஆகுத.

(அ)ை பயி்க்்ழிவு

(ஆ)ைஊ்க்்்ைைஆ்ைக்்ழிவுை

(இ)ை தணதழுைஎரை

(ஈ)ை இ்சைஅ்னட்த

2.ை ணதசைு்ளினதல்ைபயன்படுடணப்படுதை

ண்ை ஊடதின்ைஊணதை___________ை.
(அ)ை 30ை–ை50%ை (ஆ)ை 60ை–ை70ை%

(இ)ை 70ை–ை80ை%ை (ஈ)ை 1ை–ை10ை%

3.ை ணதசைு்ள்ைபயன்படுட்தைமணி ஊடதின்ை

அைவுை___________ை%.
(அ)ை 40ை–ை50ை%ை (ஆ)ை 15ை–ை20ை%ை

(இ)ை 0ை–ை10ை%ைை (ஈ)ை 60ை–ை70ை%

4.ை ணதசைு்ள்ைபயன்படுட்தை

நுண்ணூ்த ஊடதின்ை 

அைவுை____________.
(அ)ை >40ை%ை (ஆ)ை <5ை%ை

(இ)ை 10ை–ை20ை%ை (ஈ)ை 20ை–ை40ை%

5.ை சளிமண்தைைண்ை ஊட்ணைநச்ை

முடி சு்ளில்ைச்ைைசறுடண ைதஊயயுதை

பதக்டீரியதை___________ை.
(அ)ை அச�ோஸ்பைரில்லம் 

(ஆ)ைஅ�டசடோபைோகடர் 

(இ)ை சபைசில்லஸ

(ஈ)ை ்ைச�ோபியம்

6.ை தபதரட்்.

i தணதழுைஎரை 1 பதக்டீரியத

ii ்ைச�ோபியம் 2 தசசிகுை்ை

ஆ்பஸகுைத்ை

்மந்த்ைஊத

iii தணன்்னை

�த்க்்ழிவுை

3 இயற்்ைஉைதை

iv VAM 4 பயி்க்்ழிவு

(அ)ை 3,ை1,ை4,ை2ை (ஆ)ை 2,ை3,ை4,ை1

(இ)ை4,ை3,ை1,ை2ை (ஈ)ை 1,ை2,ை3,ை4

7.ை தபதரட்்.

ஊட்டச்சத்து	 பறைவாக்குரை	

கவாைைங்கள்

i N-ைண்ை ஊட் 1 (P)ைபதஸபைஸை

அதி்தைஇரடணல்ை

ii Pை–ைமணி ஊட்ை 2 (Ca)்தல்சியதை

அதி்தைஇரடணல்ை

iii Kை–ைஊததபல்ைஊட் 3 (Cl)குநைத்ைடுை

அதி்தைஇரடணல்ை

iv Caை–ை்தல்சியதை 4 (Fe)ைஇரதபுை

அதி்தைஇரடணல்ை

(அ)ை 3,ை4,ை2,ை1ை (ஆ)ை 1,ை2,ை3,ை4ை

(இ)ை4,ை1,ை2,ை3ை (ஈ)ை 3,ை1,ை2,ை4

8.ை எளிதில்ை்்ையதணைச்ையில்ைஉள்ைை

ந்த ஊட்ை______ை.
(அ)ை Pை (ஆ)ை N

(இ)ை Clை (ஈ)ை Al

9.ை நசதபில்ை_______________ைஎனுதை

அு்்க்கூ்டுப்ைதபதரள்ை்�்ைஜன்ை

ஆக்்ட்ணடைணடுக்ஙன்ை்.

(அ)ை அஊதடிைதக்டின்ை

(ஆ)ைமீலியதசின்ை

(இ)ை சதபிசிடின்ை

(ஈ)ை இசறறில்ைஏ்வுதைஇல்்ை

10.ை இிதியைநசைதண்ைஆைதய சிைசறுசனதை

்ண்டுபிடிட்ள்ைை__________ையூரியதை

சுறறு சூைலுக்குைபத்்தப்பதன்.

(அ)ை ணத்ைபூசியையூரியத

(ஆ)ைநசப்பதைபிண்கதக்குை்ைிணையூரியதை

(இ)ை நுண்ை–ைகூழமைபூ சு

(ஈ)ை இ்சைஅ்னட்தை

11.ை ைஅதி்ை்�்ைஜன்ைபயன்படுதிைன்ை

த்தண்தைத�ல்ைஇை்தை_________.
(அ)ை IRை38ை (ஆ)ை COை42

(இ)ை ADTை25ை (ஈ)ை IRை42

12.ை ை்�்ைஜன்ைஇைப்புை___________ைநபதன்ைை

்தைகு்ைதல்ைஏறபடுஙை்.

(அ)ை அரிமதனதை

(ஆ)ை்சிணல்ை

(இ)ை நமல்ம்தைஆவியதணல்ை

(ஈ)ை இ்சைஅ்னட்த
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II.	ேவான்கு	வரிகளில்	விர்டயளி 

	 (மூன்று	மதிப்மபண்கள்)

13.ை ஒருங்கிணைந்த ஊட்ைச்சத்தை

என்ைதல்ைஎன்ன?

14.ை ஒருங்கிணைந்த ஊட்ை

ச்சத்டதின்ைமுக்ஙயைஅு்ு்ள்ை

யத்ச?

15.ை இயற்்ைஉைு்ள்ை–ைசிறுைகுறிப்புைச்ை்.

16.ை ண்ை ஊட்ைவிையமதகுதைசழி்ள்ையத்ச?

17.ை மண்ை�யதை–ைகுறிப்புைச்ை்.

18.ை நுண்ணுயி ை்உைு்ள்ை–ைகுறிப்புைச்ை .்

III.	குறுகிய	விர்டயளி	 

	 (ஐநது	மதிப்மபண்கள்)

19.ை குறிப்புைச்ை்:

i.ை இைஊதயனைஉைு்ள்

ii.ை பயறுைச்்ைகுடுதபப்ைபயி்்ள்

20.ை மு்ையதனைநீ்ைச்சத்டதின்ைமூைதை

ண்ை ஊட்ைவிையமதச்ணைஎவசதறுை

கு்ைப்பதய?

21.ை ஊட்்்ைைபிரிட்ைஇடுணல்ைஎன்ைதல்ை

என்ன?ை

IV.	விரிவவான	விர்டயளி	 

	 (பத்து	மதிப்மபண்கள்)

22.ை மு்ையதனைண்ை ஊட்ைச்சத்டதின்ை

மூைதைண்ை ஊட்ைவிையமதச்ணை

எவசதறுைகு்ைப்பதய?

23.ை ஒருங்கிணைந்த ஊட்ை

ச்சத்டதி்னைவிைக்கு்.ை

24.ை ்ரதபுைபயிரக்்தனைஒருங்கிணை

ந்த ஊட்ைச்சத்ைமு்ை்்ைை

விைக்கு்.

ஆசிரியர	ம்சயல்பவாடு

1.ை ஒருங்கிணைந்த ஊட்ை

ச்சத்தைபறறிைஅறிய ைதஊயணல்.

2.ை உைு்்ைைபறறிைவிைக்குணல்.

மவாைவர	ம்சயல்பவாடு

1.ை ந்த ஊட்ைபறைதக்கு்ைை

்தைகு்்ைைஅறிி்,ைமததிரிை

நஊ்ரிடணல்.

2.ை உைு்ளின்ைமததிரி்ள்ைநஊ்ரிடணல்.ை

பவாரரவ

1.ை https://www.plagron.com

2.ை https://keys.lucidcentral.org

3.ை https://en.m.wikipedia.org

4.ை www.soilmanagementindia.comை

5.ை https://definedterm.com

6.ை https://ைwww.smart-ைfertilizer.com

7.ை www.agritech.tnau.ac.in

8.ை https://www.biotecharticles.com

9.ை www.soilmanagementindia.comை

10.ை www.researchgate.net

11.ை vikaspedia.in>crop-production>inm-for-

sugarcaneை(ByைDr.K.ைKumarasamy,ைFormerை

ProfessorைofைSoilைScienceை&ைAgriculturalை

Chemistry,ைTNAU,ைCoimbatore)

AGRI_Chapter 04.indd   112 1/11/2020   12:07:05 PM



  -  ஒருங்கிண ந்த நயிரய ப 113

 ஒருங்கிண ந்த நயிரய ப 

(Integrated Pest Management)

ந�ோய்கள் மற்றும் ்களை்களை என்னெனனெ 
வ ழி மு ள ை ்க ளி ல்  ்க ட் டு ப ்ப டு த ்த 
முடியுநமோ  அத்தளனெ  வழிமுளை்களையும் 
உ்பந�ோகிதது ,  சுற்றுச்சூழல்  ்போதிக்கோமல் 
்கட்டுப்படுததி ,  தீங்குயிரி்களின  நே்ததள்த 
்்போருைோ்தோர நே்த நிளைககுக கீழ் ்்கோண்டு  
வருவந்த ஆகும்.

 5.1	 	பயிர்	பாதுகாப்பின்	அடிப்படை	

ககாளடககள	(Basic	Principles	 

of	Plant	Protection)

1. ்தவிரத்தல் (Exclusion)
2. அழித்தல் (Eradication)
3. ்போது்கோத்தல் (Protection)
4. எதிரபபுேகதி ஊட்்டல் (Immunization)

 	 அறிமுகம்

�ோம் ்பயிரிடும் ்பயிர்களை பூச்சி்கள், 
ந�ோய்கள், ்களை்கள், விைங்கு்கள் மற்றும் 
்பைளவ்கள் ஆகி�வற்றி்டமிருந்து ்போது்கோதது அதி்க 
ம்கசூல் ்்பை எடுக்கப்படும் �்டவடிகள்கந� பயிர் 
பாதுகாப்பு எனெப்படும். ்பயிர ்போது்கோபபிற்கு உ்தவும் 
முளை்கள் எளிதில் நமற்்்கோள்ைத்தக்க்தோ்கவும், 
் ே ை வு  கு ள ை வ ோ னெ ்த ோ ்க வு ம் ,  சி ை ப ்ப ோ ்க க 
்கட்டுப்படுத்தககூடி�்தோ்கவும் ,  ம்கசூளை 
அதி்கரிக்கககூடி�்தோ்கவும் இருக்க நவண்டும். 
இ்தன மூைம் விவேோயி்கள் உற்்பததி ்ேயயும் 
விளை்்போருட்்கள் ்தரமோனெ்தோ்கவும், உற்்பததி 
்ேைவு குளைவோனெ்தோ்கவும் இருககும்.

ஒ ரு ங் கி ண ை ந ்த  ப யி ர்  ப ா து க ா ப் பு 
எ ன ்ப து  ்ப யி ர ்க ள ைத  ்த ோ க கு ம்  பூ ச் சி ்க ள் , 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அறிமுரம் (Introduction)

• ந்த நயிரய பின் அடி ந்ை 

கரயள்ரரள (Basic Principles of 

Plant Protection)

• ந்த நயிரய ப மு்ைரள (Plant 

Protection Methods)

• ந்த நயிரய ப இரசயயனுரள 

கசயலநடும் மு்ைரள (Mode of 

Action of Plant Protection Chemicals)

• இரசயயனத் ணன்்மை கரயண்டு 

பூச்சிககரயலலிர்ை 

வ்ர நடுத்ிணல (Classification 

of Insecticides Based on Chemical 

Composition)

• பூசகககரயலலிரள (Fungicides)

• பூச்சிககரயலலி சடைம் (Insecticide Act)

• பூச்சிககரயலலிரளின் எஞ்சிய நச்சு 

(Pesticide Residue)

• ஒருங்கிண ந்த  

நயிரய ப (Integrated Pest 

Management)

“பிணி்ன்்மை கசலவம் வி்ைவின்நம் ஏமைம்

அணிகயன்ந நயடடிவ் ்விி”
- திரககுைள
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 5.2	 	பயிர்	பாதுகாப்பு	முடைகள	(Plant	Protection	Methods)

்பயிர ்போது்கோபபு முளை்களை இ�ற்ள்கக ்கட்டுப்போடு மற்றும் ்ே�ற்ள்கக ்கட்டுப்போடு எனெ 
இரண்டு வள்க்கைோ்கப பிரிக்கைோம்.

பயிர்	பாதுகாப்பு	முடைகள

இயறடகக்	கட்டுப்பாடு

1.		கெப்பம்

2.	காறறின்	ஈரப்பதம்

3.	காறறின்	வெகம்

4.	மடை

5.	இயறடக	எதிரிகள

6.	நில	அடமப்பு

1.		எதிர்ப் புத்திைன்	 உடைய	

இரகஙகள

2.	விடத	வேர்த்தி

3.	பூச்சி	-	வோய்	கணகாணிப்பு

1.	இயறபியல்	முடை

2.	உைவியல்	முடை

3.	இயந்திர	முடை

4.	சட்ை	முடை

5.	உயிரியல்	முடை

6.	தாெர	பூச்சிக்ககால்லி

7.	இரசாயன	முடை

8.	ஒருஙகிடைந்த	பயிர்	பாதுகாப்பு

கசயறடகக்	கட்டுப்பாடு

ெருமுன்	காக்கும்	முடைகள ெந்தபின்	நீக்கும்	முடைகள

 5.3	 	பயிர்	பாதுகாப்பு	இரசாயனஙகளின்	

ெடிெஙகள

்ப யி ர  ்ப ோ து ்க ோ ப பு  இ ர ே ோ � னெ ங் ்க ள் 
்ப�ன்படுததுவ்தற்கு ஏற்ை்தோ்க ஆறு வடிவங்்களில் 
்த�ோரிக்கப்படுகினைனெ.

அளவ�ோவனெ:

1. ்்தளிககும் வள்க மருந்து்கள்
2. தூள் மருந்து
3. குறுளை மருந்து
4. ஆவி விஷம்
5. ஈரபபு மருந்து
6. ்�கிழிப பூச்சு ்ேய�ப்பட்்ட மருந்து்கள்

5.3.1	 கதளிக்கும்	ெடக	மருந்துகள

அ) திரவ மையற்று திரடடு 

தி ர வ  ம ோ ற் று த  தி ர ட் டு  எ ன ்ப து  
்ே�ற்கூறு மருந்து்டன ்களரப்போன மற்றும் 

்போல்  ந்போனறு  மோற்ைககூடி�  ஊககி்களும் 
நேரந்்த ்கைளவ ஆகும். இவவள்க மருந்து்கள் 
தி ர வ ம ோ ்க த  ் ்த ளி க கு ம்  வ டி வ த தி ல்  
கிள்டககினைனெ.

(உ.ம்) மோைததி�ோன – 50% EC

ஆ) நீரில ந்னயும் கநயடி

�ளனெயும் தூள் மருந்து்கள், ்ே�ற்கூறு 
மருந்து்டன நீரில் ்கைந்து ்்தளிப்ப்தற்கு ஏற்ை 
வள்கயில்  �ளனெயும்  ்்போருட்்கள்  நேரதது 
்த�ோரிக்கப்படுகினைனெ.

(உ.ம்) ேல்ஃ்பர 80% WP
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நிரபபி்கைோ்க  சுண்ைோம்பு ,  ஜிபேம் , 
்கந�ோலின ,  ்களிமண் ,  ேைளவக்கல் ,  ேோக 
்பவு்டர, ள்பளரட்ஸ் மற்றும் எரிமளையிலிருந்து 
கி ள ்ட க ்க க  கூ டி �  ே ோ ம் ்ப ல்  ந ்ப ோ ன ை ள வ 
நேரக்கப்படுகினைனெ.

5.3.3	 குறுடை	மருந்து

கு று ள ை  ம ரு ந் து ்க ள்  சி று சி று 
உருண்ள்ட வடிவததில் (Pellets), ்ே�ற்கூறு 
மருந்து்டன  ்ே�ைற்ை  ்களிமண்  நேரதது 
்த�ோரிக்கப்படுகினைனெ. குறுளை மருந்து்கள் 
்்போதுவோ்க பூச்சிக்்கோல்லி, பூேைக்்கோல்லி, 
நூற்புழுக ் ்கோல்லி மற்றும் ்களைக்்கோல்லி்கைோ்க 
்ப�ன்படுகினைனெ. இளவ ஊடுருவும் ்தனளம  
உள்ட�ளவ.

(உ.ம்)  ஃபயூர்டோன 3% G, பியூட்்டோகுநைோர 
5% G.

 ஃ பி ப ந ர ோ னி ல்  0 . 3 %  G ,  ்க ோ ர ்ட ோ ப 
ளைட்நரோகுநைோளரடு 4% G 

5.3.4	 ஆவி	விஷம்	

் ே � ற் கூ று  ம ரு ந் து ்ட ன  ்க ோ ற் றி ல் 
எளிதில் ஆவி�ோகும் சிை நவதிப்்போருட்்களை 
நேரதது ஆவி விஷம் ்த�ோரிக்கப்படுகிைது. ஆவி 
விஷம் மளைந்து வோழும் பூச்சி மற்றும் ந�ோயக 
்கோரணி்களைக ்கட்டுப்படுததுகிைது.

(உ.ம்)  அலுமினி�ம் ்போஸ்ஃள்படு, �ோப்தலின, 
ஃ்போரமோல்டிளைட், குநைோநரோபிகரின.

5.3.5	 ஈர்ப்பு	மருந்து

ஈரபபு மருந்து என்பது தீங்குயிரி்களைக 
்க வ ர க கூ டி �  சி ை  அ டி ப ்ப ள ்ட  உ ை வு ப 
்்போருட்்களும் ,  பூச்சிக்்கோல்லி  மருந்தும் 
்கைந்்த ்கைளவ�ோகும். தீங்குயிரி்கள் உைவு 
்்போருட்்கைோல் ்கவரப்பட்டு, அள்த உண்டு இைந்து 
விடுகினைனெ. ஈரபபு மருந்ள்தத ்த�ோர ்ேயது 
எலி்கள் மற்றும் மளைந்து வோழும் புநரோடீனி�ோ  
ந்போனை புழுக்களை அழிக்கைோம். சிைவள்க 
ஈரபபு  மருந்து்கள்  வீடு்களில்  ்கோைப்படும் 
பூச்சி்களைக ்கட்டுப்படுத்தவும் ்ப�ன்படுகினைனெ. 

இ) நீரில ர்ரயும் கநயடி

இ வ வ ள ்க  ம ரு ந் து ்க ள்  � ன ை ோ ்க ப 
் ்ப ோ டி  ் ே ய ்த  நு ண் ணி �  து ்க ள் 
ம ரு ந் ்த ோ ்க வு ம் ,  நீ ரி ல்  உ ்ட னெ டி � ோ ்க க 
்க ள ர யு ம்  ்த ன ள ம  உ ள ்ட � ள வ � ோ ்க வு ம்  
்த�ோரிக்கப்படுகினைனெ.

(உ.ம்) திரம் 80% WSP, அசிந்பட் 75% SP.

ஈ) நீரில ர்ரயும் திரவம்

இ வ வ ள ்க  ம ரு ந் து ்க ள்  நீ ரி ல் 
உ்டனெடி�ோ்கக ்களரயும் ்தனளம உள்ட�னெவோ்க 
்த�ோரிக்கப்படுகினைனெ.

(உ.ம்)  நமோநனெோகுநரோட்ந்டோஃ்போஸ் 36% SL.

உ) எண்ககய்க ரல்வரள

இ வ வ ள ்க க  கூ ட் டு ப  ் ்ப ோ ரு ட் ்க ள் 
அ்டரவு கூடி� எண்்ைய ்கைந்்த இரேோ�னெ 
ம ரு ந் து ்க ை ோ ்க த  ்த � ோ ரி க ்க ப ்ப டு கி ன ை னெ . 
எண்்ையக ்கைளவ்கள் ் ்பரும்்போலும் வீடு்களில் 
்கோைப்படும் பூச்சி்களைக ்கட்டுப்படுத்தவும், 
்களை்களைக ்கட்டுப்படுத்தவும் ்ப�ன்படுகினைனெ.

ஊ)  மிரக கு்ைிண கரயளைைவு 

ரல்வரள

இவவள்க மருந்து்கள் அ்டரவு கூடி� 
்ே�ற்கூறு மருந்து்டன மி்கக குளைந்்த அைவு 
்களரப்போன  நேரதது  அல்ைது  ்களரப்போன 
இ ன றி  ் ்த ளி ப ்ப ்த ற் கு  ஏ ற் ை  வ ள ்க யி ல் 
்த�ோரிக்கப்படுகினைனெ .  ஆ்கோ�  விமோனெம் 
மூைமும், ேகதி வோயந்்த விளேத ்்தளிப்போன 
மூைமும் அதி்க ்பரப்பைவில் ்்தளிக்க இவவள்க 
மருந்து்கள் உ்பந�ோ்கப்படுத்தப்படுகினைனெ.

5.3.2	 தூள	மருந்து	

தூ ள்  ம ரு ந் து ்க ள்  அ ்ட ர த தி  கூ டி � 
�ச்சுத ்தனளம வோயந்்த ்ே�ற்கூறு மருந்து 
து்கள்்களு்டன தூவுவ்தற்கு ஏற்ை நிரபபி்கள் 
(Fillers) நேரதது ்த�ோரிக்கப்படுகினைனெ.

(உ.ம்)  லிண்ந்டன 65% D, ்கந்்த்கம் 90% D, 
ளே்பர்மதரின 0.25%D
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5.4.2	 ஆவி	விஷம்	

இ வ வ ள ்க  ம ரு ந் து ்க ள்  ்க ோ ற் றி ல் 
ஆவி�ோகும் ்தனளம உள்ட�ளவ. இவவள்க 
மருந்து்களை  பூச்சி்கள்  சுவோசிககும்ந்போது 
அ ்த ன  வி ஷ த ்த ன ள ம  தீ ங் கு யி ரி ்க ளி ன 
சுவோே மண்்டைதள்தத ்தோககி பூச்சி்களைக 
்கட்டுப்படுததுகினைனெ.

(உ.ம்)  அ லு மி னி � ம்  ்ப ோ ஸ் ஃ ள ்ப டு  
மோததிளர

5.4.3	 	உைல்	ேச்சு	அல்லது	இயறபியல்	

ேச்சு	அல்லது	கதாடு	ேச்சு

தீங்குயிரி்களின  உ்டல் உறுபபு்களின 
நமல் ்படும்ந்போது அவற்றின ்ே�ல்்போடு்களைக  
கு ள ை த து  அ வ ற் ள ை  ் ்க ோ ல் ை க கூ டி � 
பூச்சிக்்கோல்லி்கள்  உடல்  நச்சு  அல்ைது 
இ ய ற் பி ய ல்  ந ச் சு  எ னெ ப ்ப டு கி ன ை னெ . 
உ ந ை ோ ்க  எ ண் ் ை ய ்க ள் ,  ்த ோ ர  ந ்ப ோ ன ை 
்்போருட்்கள்  ்தண்டு்களில்  தீங்குயிரி்களின 
மூச்சுததுளை்களை  அள்டதது ,  பூச்சி்களில் 
மூச்சுததிைைல்  ஏற்்படுததி  அழிககினைனெ . 
இரேோ�னெ மருந்து்கள் பூச்சி்களின நமல் ்படும் 
ந்போது அவற்றின ந்தோலினெோல் உறிஞேப்பட்டு 
பூச்சி்களை அழிககினைனெ. இது த்தாடு நச்சு  
எனெப்படும்.

(உ.ம்)  குயினெோல்ஃ்போஸ் 25% EC, ளே்பர்மதரின 
10% EC.

5.4.4	 ஊடுருவும்	ேச்சு

ஊ டு ரு வு ம்  ்ப யி ர  ்ப ோ து ்க ோ ப பு 
இரேோ�னெங்்கள்,  ்தோவரங்்களின அளனெதது 
்போ்கங்்கைோலும் உறிஞேப்பட்டு, ்ேடியின ேோற்ளை 
�ச்சுத்தனளம உள்ட�்தோ்க மோற்றி பூச்சி மற்றும் 
ந�ோய்களைக  ்கட்டுப்படுததுகினைனெ .  ்பயிர 
்போது்கோபபு இரேோ�னெக கூட்டுப ்்போருட்்களின 
அளனெதது  பிரிவு்களிலும்  இம்மோதிரி�ோனெ 
ஊடுருவும் ்்கோல்லி்கள் உள்ைனெ.

(உ.ம்)  பூச்சிகதகால்லிகள்: ள்டமீந்தோந�ட், 
எ ம ோ ம க டி ன  ் ்ப ன ந ே ோ ந � ட் , 
இமி்டோகுநைோபரிட், ்த�ோமீ்தோகேம்.

இ்தற்்்கனெ  ்த�ோரநிளை  ஈரபபு  மருந்து்கள் 
விற்்பளனெ ்ேய�ப்படுகினைனெ.

(உ.ம்)  ் ்ப ய ்க ோ ன  ் ்ப ய ட் ஸ் ,  ந ர ட் கி ல்  
(Rat Kill).

5.3.6	 	கேகிழிப்	பூச்சு	கசய்யப்பட்ை	

மருந்துகள

் ே � ற் கூ று  ம ரு ந் து ்க ள்  தி ர வ 
மோற்றுததிரட்டு்டன ்கைக்கப்பட்டு சிறு ்�கிழிப 
பூச்சு அல்ைது ஸ்்டோரச் பூச்சு ்்கோடுக்கப்பட்டு 
்ப�ன்படுத்தப்படுகினைனெ .  இந்்த  ்�கிழிப 
பூ ச் சு  ம ரு ந் து ்க ள்  வீ ரி � த  ்த ன ள ம ள � 
உ்டநனெ இழக்கோமல், சிறிது சிறி்தோ்க ்வளி 
விடுகினைனெ.

(உ.ம்)  டிமோண்ட் CS (Capsulated Suspension), 
சிஸ்மிக CS (Cyzmic CS),

 ஃ்்பனவோஸ்்டோர ஈந்கோந்கப,்்டம்ந்போ 
SC அல்ட்ரோ.

இவவள்க  மருந்து்கள்  எறும்பு்கள் , 
் ்க ோ சு க ்க ள் ,  ்க ர ப ்ப ோ ன  பூ ச் சி ்க ள் ,  ந ்த ள் 
ஆகி�வற்ளை ்கட்டுப்படுத்த உ்தவுகினைனெ.

 5.4	 	பயிர்	பாதுகாப்பு	இரசாயனஙகள	-	

கசயல்படும்	முடைகள

5.4.1	 ெயிறறு	விஷம்

இ வ வ ள ்க ப  பூ ச் சி க ் ்க ோ ல் லி 
மருந்து்களைப ்பயிரின மீது ்்தளிககும்ந்போது 
அ ல் ை து  தூ வு ம் ந ்ப ோ து  ்ப யி ர ்க ள ை த 
்த ோ க கு ம்  பூ ச் சி ்க ள்  ்த ோ வ ர  ்ப ோ ்க ங் ்க ளு ்ட ன 
மருந்ள்தயும்  நேரதது  உட்்்கோள்கினைனெ . 
இ ்த னெ ோ ல்  ம ரு ந் து  உ ட் ் ே ன று  பூ ச் சி யி ன 
உ ை வு  ம ண் ்ட ை த ள ்த த  ்த ோ க கு கி ன ை னெ . 
ே ோ று  உ றி ஞ சு ம்  பூ ச் சி ்க ள்  ( S u c k i n g 
i n s e c t s ) ,  ்க டி த து  உ ண் ணு ம்  பூ ச் சி ்க ள்  
( B i t i n g  i n s e c t s )  இ ்த னெ ோ ல் 
்கட்டுப்படுத்தப்படுகினைனெ .

(உ.ம்)  குயினெோல்ஃ்போஸ் 25% EC, நைம்்டோ 
ளேைநைோதரின 5% EC.
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 5.5	 	இரசாயனத்	தன்டமடய	

ககாணடு	பூச்சிக்ககால்லிகடை	

ெடகபடுத்துதல்

இரேோ�னெத ்தனளமள�க ்்கோண்டு 
பூச்சிக்்கோல்லி்களை,

1. அங்்க்கக ்்கோல்லி்கள்
2. ்ே�ற்ள்க அங்்க்கக ்்கோல்லி்கள்
3. அ னெ ங் ்க ்க க  ் ்க ோ ல் லி ்க ள்  எ னெ 

வள்கப்படுத்தைோம்.

5.5.1	 அஙககக்	ககால்லிகள

•  ்தோவர  பூச்சிக்்கோல்லி்கள்  –  நவம்பு , 
வேம்பு, ள்பரிதரம்.

 பூசைகதகால்லிகள்: ஆரிந�ோஃ்பஞசின, 
்டபு்்கோனெநேோல், அநேோசிஸ்ட்நரோபின, 
்கோர்பன்டசிம். 

5.4.5	 ேரம்பு	ேச்சு

இவவள்க பூச்சிக்்கோல்லி மருந்து்கள் 
தீங்குயிரி்களின ்்கோழுபபுப ்்போருட்்களு்டன 
்க ை ந் து  � ர ம் பு  ம ண் ்ட ை த தி ன  ்ப ல் ந வ று 
இ�க்கங்்களைத ்தள்ட ்ேயது பூச்சி்களைக 
்கட்டுப்படுததுகினைனெ.

(உ.ம்)  ள்டகுநைோரவோஸ் 76% EC, மோைததி�ோன 
50% EC

5.5.2	 கசயறடக	அஙககக்	ககால்லிகள

1. அுரரக குளையரின் லிண்ளைன், ்ைளரயஃநயல

2. அுரர நயஸநரஸ ்ைமீளணயளயட, கு்னயலஃநயஸ, மையலத்தியயன், 

3. ரயதநளமைடடுரள ரயதளநயஃபியூரயன், ணளயயடிரயத , ரயதளநயசலஃநயன்

4. ்நரித்ரயய்டுரள ்சநதகமைத்ரின், ளலம்ைய ்சஹளலயத்ரின், 

ஃகநன்வலளரட, கைலையகமைத்ரின்

5. இதர	பூச்சிக்	ககால்லிகள

• ஆவி விஷுரள அலுமினியம் நயஸ்நடு, நய ணலின்

•  நிளயயநிகளரயடினயய்டுரள இமிையகுளைய ரிட, ணயயகுளைய ரிட, அசிையமிபிரிட, 

குளையணயயனிடின்.

•  பூச்சி வைதச்சி ரடடு நடுத்தி ்ைஃபளூகநன்சிரயன் (டிமிலின்)

•  ரயமைய அமிளனய பியூடரிக 

அமில பூச்சிககரயலலி

ஸபிளனயளசட, அநயகமைகடின்.

5.5.3	 அனஙகக	பூச்சிக்	ககால்லிகள

்கந்்த்கம், ஆரேனிக மற்றும் துத்த�ோ்க ்போஸ்ள்படு.

 5.6	 	பூசைக்ககால்லிகள	(Fungicides)	

5.6.1	 	பூசைக்ககால்லிகள	கசயல்படும்	முடைகள

1. பூசகத் ணடு நயன் (Fungistatic) பூசகுர்ை அழிகரயி. குறி பிடை ரயலம் வ்ர 

பூசகத்தின் வைதச்சி்யக ரடடு நடுத்ிம்.

2. முழு  பூசக விஷம் (Fungitoxic) பூசகுர்ை முழு்மையயர அழிககும்.

3. பூசக வி்ண அழி நயன் 

(Antisporulant)

பூசகுர்ை உரவயககும் பூசக வித்ிர்ை 

(Spores) அழிககும்.
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5.6.2	 	இரசாயனத்	தன்டம	ககாணடு	பூசைக்ககால்லிகடை	ெடகப்படுத்துதல்

1. அுரர ரிணர பூசகககரயலலிரள சின , கமைன 

2. அனுரர ரிணர 

பூசகககரயலலிரள

ரிணரத் தூள, ரிணர-சுண்கயம்பக ரல்வ.

3. ணயமிர பூசகககரயலலிரள ளநயதளைய ரல்வ, ரய நத  

ஆகஸிகுளைய்ரடு.

4. அனுரர நயணரச 

பூசகககரயலலிரள

கமைதகுரஸ குளைய்ரடு, கமைதகுரிக குளைய்ரடு.

5. அுரர நயணரச 

பூசகககரயலலிரள

ஈ்ணலகமைதகுரி அசிளைட, மீ்ணல கமைதகுரி, 

ணளயயகமைதசயல, கமைதளர ்ைட.

6. கஹடடிளரய்சகளிக ்நடரஜன் 

கூடடு கநயரடரள

ளர ையன்.

7. கநன்சீன் கூடடு கநயரடரள கநன்ைய குளையளரய ஃபீனயல, கஹக்ய 

குளையளரய கநன்சீன், டி்ர குளையளரய டி்ர 

்நடளரய கநன்சீன், குளையதணளலயனில

8. அுரர நயஸநரஸ 

கூடடு கநயரடரள

இ ளரயகநன்ஃநயஸ, ்நரளசயஃநரஸ, 

ளையலகுளையஃநயஸ

9. ணரர பூசகககரயலலிரள  ரஸையன், டியூடைத

10. கூடடுத் ணயயரி பரள கமைடையலயகஸில + ளமைன்ளரயகச ,  

ரயதநன்ைசிம் + ளமைுளரயகச 

11. எதித உ்த கநயரடரள ஆரிளயயஃநஞ்சின், ஸடகர ளைய்மைசின் சலளநட.

 5.7	 பூச்சிக்ககால்லி	சட்ைம்

பூ ச் சி க ் ்க ோ ல் லி  ே ட் ்ட ம்  1 9 6 8 
ஆ ம்  ஆ ண் டு  இ ந் தி � ோ  மு ழு வ து ம் 
நிளைநவற்ைப்பட்்டது. இந்்தச் ேட்்டததின பிரிவு 
46-ன்படி பூச்சிக்்கோல்லி்களின இைககுமதி, 
உ ற் ்ப த தி ,  வி ற் ்ப ள னெ ,  ந ்ப ோ க கு வ ர த து , 
வி நி ந � ோ ்க ம்  ம ற் று ம்  ்ப � ன ்ப ோ டு ்க ள ை 
மு ள ை ப ்ப டு த தி ,  ம னி ்த ர ்க ள்  ம ற் று ம் 
விைங்கு்களுககு பூச்சிக்்கோல்லி்கைோல் ஏற்்படும் 
்போதிபபு்களை ்தடுப்ப்தோகும்.  ்தமிழ்�ோட்டில் 
இந்்தப பூச்சிக்்கோல்லி ேட்்டம் 1971 ஆம் ஆண்டு  
�ள்டமுளைப்படுத்தப்பட்்டது.

 5.8	 	பூச்சிக்ககால்லிகளின்	எஞ்சிய	ேச்சு	

எஞ்சிய நச்சு என்பது பூச்சிக்்கோல்லி 
்்தளித்த ஒரு குறிபபிட்்ட ்கோைததிற்குப பினனும் 

அல்ைது பூச்சிக்்கோல்லி ்்தளிக்கோ்தந்போதும், 
ஒ ரு  ் ்ப ோ ரு ளி ன  ந ம ல்  அ ல் ை து  உ ள் ந ை 
்கோைப்படும் ்பயிர ்போது்கோபபு இரேோ�னெம் 
ஆகும்.

உை்க சு்கோ்தோர நிறுவனெததின (WHO) 
கூற்றுப்படி, பூச்சிகதகால்லியின் எஞ்சிய நச்சு 
என்பது  பூச்சிக்்கோல்லி  ்ப�ன்போட்டினெோல் , 
உைவு, மண் மற்றும் நீரில் ்கோைப்படும் ஒரு 
குறிபபிட்்ட இரேோ�னெம்/ ்்போருள் ஆகும். இது 
பூச்சிக்்கோல்லியிலிருந்து உருவோனெ �ச்சுத்தனளம 
்்கோண்்ட மோற்றுப ்்போருட்்கள், வைரசிள்த 
மோற்ைம் அள்டந்்த ்்போருட்்கள், எதிரவிளனெ 
்்போருட்்கள் மற்றும் அசுத்தங்்கள் ஆகி�வற்ளை 
குறிககும். பூச்சிக்்கோல்லி்களை ஒரு ்பயிரில் 
்்தளிககும்ந்போது அவற்றின து்கள்்கள் (துளி்கள்) 
்பைந்து அருகிலுள்ை வ�ல் அல்ைது ்பயிரின 
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பூச்சிக்்கோல்லி்களின எஞசி� �ச்சின அைவோகும். 
இது  ppm (மிகி  /  கிகி)  எனை  அைவில் 
குறிக்கப்படுகிைது.

சி ை  பூ ச் சி க ் ்க ோ ல் லி ்க ள ை ப 
்ப�ன்படுததும்்்போழுது எஞசி� �ச்சு மி்கக 
கு ள ை வ ோ ்க ந வ ோ  அ ல் ை து  இ ல் ை ோ ம ந ை ோ 
இருக்கைோம் .  சிை  பூச்சிக்்கோல்லி்களைப 
்ப�ன்படுததும் ்்போழுது, அவற்றின எஞசி� 
நச்சு வோரக்கைககிநைோ, மோ்தக ்கைககிநைோ, 
வரு்டக ்கைககிநைோ ்கோைப்படும். எனெநவ, 
அதி்க்பட்ே எஞசி� �ச்சின அைளவ அறிவது 
அவசி�மோகும்.

மீது ்படுகினைது. எனெநவ பூச்சிக்்கோல்லியின 
எஞசி� நச்சு என்பது பூச்சிக்்கோல்லி்களைத 
்்தளிப்ப்தனெோலும், அறி�ோ்த மற்றும் ்தவிரக்க 
முடி�ோ்த மூைங்்களிலிருந்து (சுற்றுச்சூழல்) 
்்பைப்படும் எஞசி� �ச்சுக்களின விளைவினெோலும் 
ஏற்்படுவ்தோகும்.

5.8.1	 அதிகபட்ச	எஞ்சிய	ேச்சின்	அைவு

்பனனெோட்டு ேட்்ட விதி்களுககுட்்பட்டு, 
அ தி ்க ்ப ட் ே  எ ஞ சி �  � ச் சி ன  அ ை வு 
வளர�றுக்கப்பட்டுள்ைது. இது உைவுப்்போருட்்கள் 
மற்றும் ்கோல்�ள்ட உைவு்களில் அனுமதிக்கப்பட்்ட 

அதிகபட்ச	எஞ்சிய	ேச்சின்	அைவு

பூச்சிக்ககால்லி	/	பூசைக்ககால்லி	/	

கடைக்ககால்லி

பயிர் அதிகபட்ச	அைவு	

மிகி	/	கிகி	(பிபிஎம்)

்ைகுளையதவயஸ உகவு ணயனியுரள,

ரயய்ரறிரள

0.05

0.5

்ைமீளணயளயட நழுரள மைற்றும் ரயய்ரறிரள

மிைரயய்

2.0

0.5

்நரித்திரின்ரள உகவு ணயனியுரள

ரயய்ரறிரள, நழுரள

-

1.0

ளமையளனயகுளரயடையஃநயஸ உகவு ணயனியுரள

ஆரஞ்சு வ்ர

மைற்ை நழுரள

முட்ை (ஓடு நீுரலயர)

நயல மைற்றும் நயலசயதிண 

கநயரடரள

இ்ைச்சி

ரயஃபி

0.025

0.2

1.0

0.02

0.02

0.02

0.1

ரயதநன்ைசிம் உகவு ணயனியுரள

ரயய்ரறிரள

மைய

வய்ழ

0.5

0.5

2.0

1.0

அடரசின் மைகரயச்ளசயைம், ரரம்ப 0.25

ளர ையன் ரயய்ரறிரள, நழுரள 15.0

பியூடையககுளையத கநல 0.05

ங்ைளநயளசட ளண்்ல 1.0
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5.8.2	 காத்திருப்பு	காலம்

முன அறுவள்ட இள்ட்வளி என்பது 
்போது்கோப்போனெ  ்கோததிருபபு  ்கோைம்  எனெவும் 
அ ள ழ க ்க ப ்ப டு கி ை து  ( S a f e  Wa i t i n g 
Period). இது பூச்சிக்்கோல்லி ்்தளித்தபின, 
விளை்்போருட்்களில் அதி்க்பட்ே எஞசி� நச்சு 
அனுமதிக்கப்பட்்ட அைவுககுக கீழ் வரும்வளர 
எடுததுக ்்கோள்ளும் ்கோை அைவோகும்.

(உ.ம்)  ்க த ்த ரி யி ல்  ள ே ்ப ர ் ம த தி ரி ன 
்்தளிககும்ந்போது 2-3 �ோட்்களிலும், 
ந ம ோ ந னெ ோ கு ந ர ோ ட் ந ்ட ோ ஃ ்ப ோ ஸ் 
்்தளிககும்ந்போது 15 �ோட்்களிலும், அதி்க 
்பட்ே எஞசி� �ச்சின அைவு அனுமதிக்கப 
்பட்்ட அைவுககுக கீழ் குளையும்.

5.8.3	 எஞ்சிய	ேச்சு	வமலாணடம

• ்பழங்்கள் மற்றும் ்கோய்களின ந்தோளை 
நீககுவ்தன  மூைம்  நமற்்பரபபிலுள்ை 
எஞசி� �ச்ளே நீக்கைோம்.

• நீர, நீர + ்கரிக்கைளவ மற்றும் உபபு ்கைந்்த 
நீரில் ்கழுவு்தல்.

• நீரோவி  மற்றும்  ்வந்நீரில்  ்கழுவு்தல் 
(Blanching).

• ்பழங்்கள் மற்றும் ்கோய்கறி்களை 2.0 % 
உபபு நீரில் 20 நிமி்டங்்கள் ஊை ளவத்தல்.

• நீரிலிருககும் எஞசி� �ச்சு்களை நீக்க 
நீளர ்களிமண் அல்ைது ்ேறிவூட்்டப்பட்்ட 
்கரியின நமல் ்ேலுதது்தல்.

• புர�ோடரடோதீக்ோ ர�ோப்ஃபில் (Prototheca 
zopfil) எனை நுண்ணுயிரிள�ப (்போசி) 
்ப�ன்படுததி நீரிலிருககும் எஞசி� �ஞளே 
நீக்கைோம்.

• மண்ணிலிருககும் எஞசி� �ச்சு்களை, 
அ ங் ்க ்க ப  ் ்ப ோ ரு ட் ்க ள்  ம ற் று ம் 
்ேறிவூட்்டப்பட்்ட ்கரிள� இட்டு நீக்கைோம்.

• நுண்ணுயிரி்கைோனெ  ்போகடீரி�ோ , ்போசி , 
பூ ே ை ங் ்க ள ை  இ டு வ ்த ன  மூ ை ம் , 
நுண்ணுயிரி்கள் எஞசி� �ச்ளே அவற்றின 
ஆ ற் ை ல்  ந ்த ள வ க கு  ்ப � ன ்ப டு த தி க 
்்கோள்கினைனெ.

• நுண்ணுயிரி ்�ோதி்கள் ்ப�ன்படுதது்தல்.

5.8.4	 	சுறறுச்சூைலுக்கு	உகந்த	மருந்துகள	

சுற்றுச்சூழல் ,  இைக்கற்ை  பூச்சி்கள் , 
�னளம ்தரும் பூச்சி்கள், ்போலூட்டி்கள் மற்றும் 
நீரவோழ் உயிரி்களை ்போதிக்கோ்த, �ச்ேற்ை அல்ைது 
குளைவோனெ  �ச்சுள்ட�  ்பயிர  ்போது்கோபபுப 
்்போருட்்களுககு  சுற்றுச்சூழலுககு  உகந்த 
மருநதுகள் (Eco–friendly Pesticides) எனறு 
்்ப�ர.  இதில் உயிருள்ை மற்றும் உயிரற்ை 
அங்்க்கப ்்போருட்்கள் அ்டங்கும். 

நு ண் ணு யி ர  பூ ச் சி க ் ்க ோ ல் லி ்க ள் , 
பூ ச் சி க ் ்க ோ ல் லி  ந ே ோ ப ,  பூ ச் சி க ் ்க ோ ல் லி 
எ ண் ் ை ய ்க ள் ,  பு ள ்த ்ப டி ம  ்ப ோ சி , 
நவப்்பண்்ைய, ்தோவர பூச்சிக்்கோல்லி்கள் 
ஆகி�வற்ளை முளை�ோ்கவும், ேரி�ோனெ அைவிலும் 
உ்பந�ோகிப்ப்தன  மூைம்  சுற்றுபபுைச்சூழல் 
மோசு்படுவள்தத ்தவிரக்கைோம். 

5.8.4.1	 பூச்சிக்ககால்லி	மருந்துகைால்	

ஏறபடும்	பாதிப்புகள

• சிை பூச்சி்கள் எதிரபபு ேகதி ்்பறுகினைனெ
• முககி�மில்ைோ்த பூச்சி்கள் அதி்கம் ந்தோனறி 

அதி்க அைவு நே்தம் ஏற்்படுததுகினைனெ .
• இ�ற்ள்க எதிரி்கள் ்்கோல்ைப்படுகினைனெ.
• எ ஞ சி �  � ச் சி னெ ோ ல்  தீ ங் கு 

விளைவிக்கப்படுகினைது.
• �னளம ்தரும் பூச்சி்கள் அழிக்கப்படுகினைனெ.
• சுற்றுச்சூழல் மோசு்படுகினைது. 
• பூ ச் சி ்க ளி ன  இ னெ ப ் ்ப ரு க ்க ம் 

அதி்கமோகினைது.

எனெநவ, சுற்றுச்சூழளைப ்போதிக்கோ்த, 
்போது்கோப்போனெ மருந்து்களை ்ப�ன்படுதது்தல் 
அவசி�ம். 

5.8.4.2	 சுறறுச்சூைலுக்கு	உகந்த	மருந்து	

ெடககள

I	நுணணுயிர்	பூச்சிக்	ககால்லிகள

(i)	பாக்டீரியா

• ரேசில்்லஸ்  துரிஞ்சியென்சிஸ்  இர்கம் 
்ரஸ்டகி.
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்பந�ோ்ைப (Biolep), ்பந�ோ பிட் (Bio Bit), 
்பந�ோ ஆஸ்ப (BioAsp), ஸ்பிகடுரின.

• சூரடோர�ோனோஸ் ஃபுளூ�சன்ஸ்

• ரேசில்்லஸ் துரிஞ்சியென்சிஸ் இர்கம் 
ர்்லரிரெ (ள்ட்்பல், ் ்டல்ஃபின).

• ரேசில்்லஸ்  துரிஞ்சியென்சிஸ்  இர்கம் 
இஸ்ர�ய்லன்சிஸ் - ந்பகடின (Bactin), 

(ii)	பூசைம்

பெபெரியா பெசியானா	(டிஸகபல்)	

பெட்ாரைசியம் அனிப�ாப்லிபய

கநல ணண்டு ி்ை நயன், ரரம்ப ்நரிலலய பூச்சி

ஃபியூப�ரியம் ப�ாலாரன நரத்தி ரயய் பழுகரள

டிரைப�ாப்ரொ ஹரஸியானம் ளவரழுரல ளநயய்

டிரைப�ாப்ரொ விரிடி ளவரழுரல ளநயய்

பெரடடிசிலியம் இனம் ளவரழுரல – நரத்தி, நயறுவ்ர

(iii)	ேச்சுயிரி

GV ர�பலா இன்ஃெஸப�ட்லலஸ ரரம்ப நுனிககுரத்ி பழு

Ha-NPV ரயய் பழுகரள – நரத்தி, நயறுவ்ர, ரயய்ரறிரள 

[BAS ஙல(H)], ஹீலினயஷ் (LC)

Sl	–	NPV நரத்தி, ணகரயளி [BAS ஙல(S)] 

பெக்குபலாரெைஸ ஒரைக்்ஸ கணன்்ன ரயண்ையமிரர வண்டு

(iv)	நூறபுழுக்கள

ஸடீபனமீொ சிற்றினம்	(Steinemema sp.) நரத்தி ரயய் பழுகரள, ரரம்ப ணண்டு 

ி்ை நயன்ரள (Green Commandos)

பஹடடிபைாைாப்டிடடிஸ சிற்றினம் 

(Heterorhabditis sp.)

சிவ ப கூன் வண்டு, நிலகரை்ல ளவத பழு, 

உர்ைகஙழுகு, கூன் வண்டு (Soil Commandos)

II பூச்சிககரயலலி ளசய 

்மனளம�ோனெ உ்டைளமபபு ்்கோண்்ட 
பூச்சி்களை ்கட்டுப்படுத்த ஏற்ைது.

III பூச்சிககரயலலி எண்ககய்ரள

பூச்சி்களின நமல் ்மல்லி� ்ப்டைமோ்க 
்ப்டரந்து சுவோேதள்த ்தள்ட ்ேயது அழிககினைனெ.

IV ப்ணநடிமை நயசி

இ தி ல்  உ ள் ை  ம ண்  து ்க ள் ்க ை ோ ல் 
பூச்சி்களின ்மல்லு்டல் கீைப்பட்டு நீர ேதது 
்வளிந�றி அளவ மடிகினைனெ.

V  ளவ கநண்ககய் மைற்றும் ணயவர 

பூச்சிககரயலலிரள

நவப்்பண்்ைய, ள்பரிதரம் மற்றும் 
்பல்நவறு  ்தோவர  ்போ்கங்்களின  ்களரேல்்கள் 
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 (உ.ம்)  புநரோடீனி�ோ, சிவபபு ்கம்்பளிபபுழு, 
்களர�ோன, நவரபபுழு.

2. அதி்கமோ்க ்தளழச்ேதது உரமிடும்ந்போது 
பூ ச் சி ,  ந � ோ ய க ்க ோ ர ணி ்க ள் 
் ்ப ரு க ்க ம ள ்ட கி ன ை னெ .  ்ப ரி ந் து ள ர 
்ேய�ப்படும்  ்தளழச்ேதள்த  பிரிதது 
இ டு வ ்த ன  மூ ை ம்  பூ ச் சி ,  ந � ோ ய 
்தோககு்தளைக குளைக்கைோம்.

3. சுத்தமோனெ மற்றும்  ேோனைளிக்கப்பட்்ட 
விள்த்களை  விள்த  ந�ரததி  ்ேயது 
விள்தக்கைோம்.

4. ேரி�ோனெ விள்தபபு மற்றும் அறுவள்ட 
ந�ரதள்த  ந்தரவு  ்ேயவ்தன  மூைம் 
்பருவ்கோை பூச்சி, ந�ோய ்தோககு்தலிலிருந்து 
்தபபிக்கைோம்.

5. எதிரபபுத  திைனுள்ட�  இர்கங்்களைத 
ந்தரந்்்தடுதது விள்தக்க நவண்டும்.

 (உ.ம்)  ் �ல் புள்க�ோன –PY 3, CO 42, CO 
45, IR 36, IR 72 மற்றும் ADT 36

     ் �ல் குளை ந�ோய–ADT 30, ADT 
25, ADT 46, Ratna, Jaya, TKM 6

6. முளை�ோனெ ்பயிர இள்ட்வளி மூைம் 
ஆநரோககி�மோனெ ்பயிர்களைப ்்பைைோம். 
இ்தனெோல் ந�ோய ்தோககு்தலுககுள்ைோவது 
குளைகிைது.

7. �ோற்று்களின நுனிள�க கிள்ளிவிட்டு �்டவு 
்ேயவ்தோல் ்�ல் ்தண்டு துளைப்போன 
்தோககு்தளைத ்தவிரக்கைோம்.

8. ஒரு �ோள் இள்ட்வளியில் நீளரப்போயச்சி, 
வடிப்ப்தன மூைம் ்�ல்லில் புள்க�ோளனெக 
்கட்டுப்படுத்தைோம்.

9. வ�ளை ்களை்களில்ைோமல் சுத்தமோ்க 
ள வ த தி ரு ப ்ப ்த ன  மூ ை ம்  பூ ச் சி , 
ந � ோ ய க ்க ோ ர ணி ்க ளி ன  உ ள ை வி ்ட ம் 
மற்றும் உைளவத ்தவிரதது, அவற்ளைக 
்கட்டுப்படுத்தைோம் .  ்கரும்பில்  ்களை 
எ டு த து ,  ம ண்  அ ள ை த ்த லி ன 
மூைம்  ்கரும்பு  ்தண்டுப  புழுக்களைத  
்தவிரக்கைோம்.

10. ஒநர ்பயிளரத ்்தோ்டரந்து ்பயிரி்டோமல்,  
்ப யி ர  சு ழ ற் சி  ் ே ய து ,  ் ்த ோ ்ட ர 

பூச்சி விரட்டி�ோ்கவும், பூச்சிக்்கோல்லி�ோ்கவும் 
்ே�ல்்படுகினைனெ.

5.8.4.3 நயன்ரள

• உயிரி பூச்சிக்்கோல்லி்கள் எளிதில் மட்கும் 
்தனளம  உள்ட�ளவ ; மண்  வைதள்த 
்போதிக்கோது.

• குளைந்்த  அைவு  ்ப�ன்படுததினெோநை 
ந்போதுமோனெது.

• குறிபபிட்்ட பூச்சி்களைக ் ்கோல்லும் இைககு 
உள்ட�ளவ.

• மற்ை பூச்சிக்்கோல்லி்களுககு மோற்ைோ்க 
அ ள ம ந் து  ந வ ை ோ ண்  உ ற் ்ப த தி ள � 
அதி்கரிககினைனெ.

 5.9	 	ஒருஙகிடைந்த	பயிர்	பாதுகாப்பு	

ஒ ரு ங் கி ண ை ந ்த  ப யி ர்  ப ா து க ா ப் பு 
என்பது ஒரு நிளை�ோனெ அணுகுமுளையில், 
் ்ப ோ ரு ை ோ ்த ோ ர ,  சு ்க ோ ்த ோ ர ,  ம ற் று ம் 
சு ற் று ச் சூ ழ ல்  இ ்ட ர ்க ள ை  கு ள ை க கு ம் 
வள்கயில்  ேோகு்படி ,  இ�ற்பி�ல் ,  இ�ந்திர , 
ம ர பி � ல் ,  உ யி ரி � ல் ,  இ ர ே ோ � னெ  ம ற் று ம் 
ேட்்டமுளை்களை இளைதது ்ப�ன்படுததுவ்தன 
மூ ை ம்  தீ ங் கு யி ரி ்க ள ை க  ்க ட் டு ப ்ப டு த து ம்  
முளை�ோகும்.

5.9.1	 சாகுபடி	முடைகள

ே ோ ்த ோ ர ை ம ோ ்க 
� ோ ம்  ்ப யி ரி டு ம் ந ்ப ோ து , 
நமற்்்கோள்ளும்  ேோகு்படி 
மு ள ை ்க ள ை  அ ப ்ப டி ந � 
ள ்க � ோ ண் டு  அ ல் ை து 
சிறுசிறு மோறு்தல்்கள் ்ேயது பூச்சி்களையும், 
ந�ோய்களையும் ்கட்டுப்படுததுவ்தற்கு உழவியல் 
அல்ைது சாகுபடி முணை எனறு ்்ப�ர.

1. ந ்க ோ ள ்ட யி ல்  ஆ ழ  உ ழு ம் ந ்ப ோ து 
ம ண் ணி ல்  வ ோ ழு ம்  சி ை 
பூ ச் சி ்க ளு ம்  ந � ோ ய க ்க ோ ர ணி ்க ளு ம் 
புள்தக்கப்படுகினைனெ அல்ைது மண்ணிற்கு 
நமநை ்்கோண்டு வரப்பட்டு ்பைளவ்கைோல் 
உண்ைப்படுகினைனெ.
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2. இனெக்கவரச்சிப ்்போறிள�ப ்ப�ன்படுததி 
்பச்ளேக்கோயப புழு, புநரோடீனி�ோ புழு 
ஆகி�வற்ளைக ்கவரந்து அழிக்கைோம்.

3. விைககுப  ்்போறி்களைப  ்ப�ன்படுததி 
அ ந் து ப  பூ ச் சி ்க ள் ,  வ ண் டு ்க ள் 
ந்போனைவற்ளைக ்கட்டுப்படுத்தைோம்.

4. ஒட்டுப ்பளேப ்்போறி்களைப ்ப�ன்படுததி 
ே ோ று  உ றி ஞ சு ம்  பூ ச் சி ்க ள ை க 
்கட்டுப்படுத்தைோம்.

5. வரபபு்களில் எதிர எதிரோ்க நினறு ்கயிற்ளை 
்பயிரின மீது ்படுமோறு இழுதது அளேத்தோல் 
்�ல் கூண்டுப புழுக்கள் நீரில் விழும். 
அவற்ளை நே்கரிதது அழிக்கைோம்.

6. வீட்டுத ந்தோட்்டங்்களில் மோதுளை ந்போனை 
்பழவள்க்களை  துளை்கள்  இ்டப்பட்்ட 
்�கிழிபள்ப்களைக  ்்கோண்டு  மூடி 
ளவப்ப்தன மூைம் ்கோயபபுழுக்கள் மற்றும் 
மோவுப  பூச்சி்களின  ்தோககு்தலிலிருந்து 
்கோப்போற்ைைோம். 

7. ்்தனளனெ மரங்்களில் ள்கககு எட்டும் 
தூ ர த தி ல் ,  அ லு மி னி �  ்த ்க டு ்க ள ை 
்்போருததுவ்தோல்  எலி்கள் ,  மர�ோய 
மரததில் ஏறுவள்தத ்தவிரக்கைோம்.

8. ்பயிர ்ேய�ப்பட்்ட வ�ளைச் சுற்றிலும் 
்கம்பி நவலி்கள் அளமதது அதில் குளைந்்த 
மின  அழுத்தமுள்ை  மினேோரதள்தச் 
்ேலுததி எலி, ்கோட்டுப்பனறி மற்றும் பிை 
விைங்கு்களின ஊடுருவளைத ்தவிரக்கைோம்.

9. ்்தனளனெ ்கோண்்டோமிரு்க வண்டு்களை, 
இ ரு ம் பு  ் ்க ோ க கி ள �  ்ப � ன ்ப டு த தி 
்வளிந� எடுதது அழிக்கைோம்.

10. ்வடி்கள் மற்றும் ்பைளவ விரட்டி்களைப 
்ப � ன ்ப டு த தி  சி ை  பூ ச் சி ்க ள ை யு ம் 
்பைளவ்களையும் விரட்்டைோம்.

11. ்பைளவப  ்பந்்தல்  அளமப்ப்தன  மூைம் 
பு ழு க ்க ள்  ம ற் று ம்  பூ ச் சி ்க ள ை க 
்கட்டுப்படுத்தைோம். 

12. கூ லி  ஆ ட் ்க ள்  எ ளி ்த ோ ்க க 
கி ள ்ட க கு மி ்ட ங் ்க ளி ல்  மு ட் ள ்ட ்க ள் , 
புழுக்கள், கூட்டுபபுழுக்கள், பூச்சி, ந�ோய 
்தோககி� ்போ்கங்்களை ள்க்கைோல் நே்கரிதது 
அழிக்கைோம்.

உைவூட்்டதள்தத ்தவிரதது, பூச்சி மற்றும் 
ந�ோய்களைக ்கட்டுப்படுத்தைோம்.

 (உ.ம்)  ் �ல் – ்ப�றுவள்க்கள் - ்கரும்பு. 
நேோைம் – ்ப�றுவள்க்கள் – ்பருததி.

11. சி ை  ்ப யி ர ்க ள்  பூ ச் சி  இ னெ ங் ்க ள ை 
்கவரந்திழுககினைனெ. அப்பயிர்களை வரபபு 
ஓரங்்களில் ்கவரச்சி / ்்போறிப்பயிரோ்கப 
்பயிரி்டைோம்.

 (உ.ம்)  ்பருததி ்கோயபபுழு – ்வண்ள்ட, 
துவளர.

12. ஊடு்பயிர / ்கைபபுப ்பயிர ்பயிரிடுவ்தன மூைம் 
பூச்சி, ந�ோய்களைக  ்கட்டுப்படுத்தைோம் 
(உ.ம்) நிைக்க்டளைப ்பயிரில் ்தட்ள்டப 
்பயிளர ஊடு்பயிரோ்கப ்பயிரிட்்டோல், சிவபபு 
்கம்்பளிப புழுளவத ்தவிரக்கைோம். நேோைம், 
ஆமைககு, துவளர ந்போனைவற்ளை ்கைபபுப 
்பயிரோ்கப  ்பயிரி்டைோம்.

13. ஒநர ேம�ததில் விள்தப்ப்தன மூைம் பூச்சி 
ந�ோய்களின உைவூட்்டததிற்கு ்பல்நவறு 
நி ள ை ்க ளி ல்  ்ப யி ர ்க ள்  இ ல் ை ோ ம ல் 
்கட்டுப்படுத்தப்படுகினைனெ. 

14. வ�ளைச் சுற்றி அ்கழி்கள் அளமத்தல்.
 (உ.ம்)  நிைக்க்டளையில் சிவபபுக ்கம்்பளிப 

புழு ்தோககு்தளைக குளைக்கைோம்.
15. வ � லி ல்  நீ ர  ந ்த க கு வ ்த ன  மூ ை ம் 

்களை்களின  சுவோேதள்த  ்தள்ட்ேயது 
அவற்ளைக ்கட்டுப்படுத்தைோம்.

16. ந்போட்டி  மற்றும்  ்்போறிப  ்பயிர்களை 
ேோகு்படி ்ேயவ்தன மூைம் ்களை்களைக 
்கட்டுப்படுத்தைோம். 

5.9.2	 இயந்திர	/சாதன	முடைகள	

ம னி ்த  ே க தி 
மற்றும்  சிை  ்கருவி்கள்  / 
ேோ்தனெங்்களைப ்ப�ன்படுததி, 
தீ ங் கு யி ரி ்க ள ை க 
்கட்டுப்படுததும் முளைககு 
இயநதிர முணை கட்டுப்பாடு 
எனறு ்்ப�ர.

1. ்கருவோட்டுப ்்போறிள�ப ்ப�ன்படுததி 
ந ே ோ ை த தி ல்  கு ரு த து  ஈ ள � க 
்கட்டுப்படுத்தைோம்.
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6. ்ப�று விள்த்களில் ஏ்தோவது ஒரு ்தோவர 
எ ண் ் ை ய  பூ ச் சு  ் ே ய து  ந ே மி த து 
ளவப்ப்தோல், ்ப�று வண்டு்கள் விள்த்களின 
மீது முட்ள்டயிடுவள்த ்தள்ட ்ேய�ைோம்.

7. நீரோவி /்வப்பக ்கோற்றிளனெ ்கரளை்கள் 
மீது  ்ேலுததுவ்தன  மூைம்  ்கரும்பு 
்பயிரிளனெத ்தோககும் �ச்சுயிரி ந�ோய்களைக 
்கட்டுப்படுத்தைோம்.

8. துவளர  விள்த்களை  ்ேம்மண்  பூச்சு 
்ேயது நேமிதது ளவப்ப்தன மூைம் பூச்சித 
்தோககு்தளைத ்தவிரக்கைோம்.

9. சிை பூச்சி்களை ்கதிர வீச்சு ்்கோடுப்ப்தன 
மூைம் மைடு ஆக்கைோம் (உ.ம்) ்பழ ஈக்கள்.

10. மி்கச் சிறி� ்தோனி�மோனெ ந்கழ்வரகு்டன 
அைவில் ் ்பரி� ்தட்ள்டப ்ப�று விள்த்களை 
்கைந்து ளவப்ப்தன மூைம் ஊரந்து ் ேல்லும் 
பூச்சி்களைக ்கட்டுப்படுத்தைோம்.

11. ஒரு கிநைோகிரோம் விள்தககு 10 கிரோம் 
எ ன ை  அ ை வி ல்  ஊ க கு வி க ்க ப ்ப ட் ்ட 
்களிமண்ளை ்கைந்து, நேமிப்ப்தன மூைம் 
பூச்சித ்தோககு்தளைத ்தவிரக்கைோம்.

12. ்களை்களுககு தீ ளவப்ப்தன மூைம் ்களை 
விள்த்களை அழிக்கைோம். 

5.9.4	 மரபியல்	முடைகள	

1. பூ ச் சி ,  ந � ோ ய  ம ற் று ம் 
்களைக்்கோல்லி்களுககு எதிரபபுத திைன 
உள்ட� இர்கங்்களை ந்தரவு ்ேய�ைோம்.

2. மர்பணு  மோற்ைப்பட்்ட  விள்த்களைப 
்பயிரி்டைோம் (உ.ம்) Bt ்பருததி.

3. மர்பணு  மோற்ைம்  மூைம்  பூச்சி்களில் 
ம ை ட் டு த ்த ன ள ம ள �  ஏ ற் ்ப டு த தி 
இனெப்்பருக்கதள்த ்தவிரக்கைோம். 

5.9.5	 சட்ை	முடை	

குறிபபிட்்ட ்கோை்கட்்டங்்களில் பூச்சி்கள், 
ந�ோய்கள்  திடீ்ரனெ  ்தோககுவ்தோல்  ்பயிர்கள் 
அழிந்து விடுகினைனெ. இ்தளனெக ்கட்டுப்படுத்த 
அரசு  ்பை  ேட்்டங்்களை  அமைோககியுள்ைது . 
இந்தி�  அரேோல்  அழிவு  ஏற்்படுத்தககூடி� 
பூச்சி்கள் மற்றும் தீங்குயிரி்கள் ேட்்டம் (1914) 

13. ள்கக்களை  மற்றும்  ்களை்�டுககும் 
்கருவி்களைப ்ப�ன்படுததி ்களை்களை 
அழிக்கைோம். 

14. நி ை  மூ ்ட ோ க கு  ் ே ய வ ்த ன  மூ ை ம் 
்க ள ை ்க ளி ன  வ ை ர ச் சி ள � 
்கட்டுப்படுத்தைோம். 

5.9.3	 இயறபியல்	முடைகள	

்வப்பம் , ஈரப்ப்தம் , ்கதிரவீச்சு , ஒலி , 
இ்டவேதி ந்போனை ்்பௌதீ்கக ்கோரணி்களைப 
்ப�ன்படுததி தீங்குயிரி்களைக்கட்டுப்படுததும் 
முளை இயற்பியல் முணை ்கட்டுப்போடு எனெப்படும்.

வீட்டுத  ந்தோட்்டங்்கள் ,  ்கண்ைோடிக 
குடில் ேோகு்படி மற்றும் நேமிபபுக கி்டங்கு்களில் 
தீங்குயிரி்களைக  ்கட்டுப்படுத்த  இம்முளை 
உ்தவி்கரமோ்க இருககும்.
1. பூச்சி்கள்  60°-66°C ்வப்பநிளையில் 

்்கோல்ைப்படுகினைனெ . இம்முளைள�ப 
்ப � ன ்ப டு த தி  ந ே மி ப பு  ்த ோ னி � ப 
பூச்சி்களைக ்கட்டுப்படுத்தைோம்.

2. ்வந்நீரில் (50°C) ்�ல் விள்த்களை 10 
நிமி்டங்்கள்  ஊை  ளவப்ப்தனெோல்  விள்த 
மூைம்  ்பரவும்  இளைபபுள்ளி  ந�ோயக 
்கோரணிள� ்கட்டுப்படுத்தைோம்.

3. ் � ல்  வி ள ்த ்க ள ை  நீ ரி ல்  50° -55°C 
்வப்பநிளையில் 15 நிமி்டம் வளர சிகிச்ளே 
்ேயவ்தன  மூைம்  நூற்புழுக்களைக 
்கட்டுப்படுத்தைோம்.

4. அதி்க  சூரி�  ்வப்பததில்  ந்கோதுளம 
விள்த்களை  ்கோ�  ளவப்ப்தன  மூைம் 
்க ரி ப பூ ட் ள ்ட  ந � ோ யி ன  பூ ே ை த ள ்த க 
்கட்டுப்படுத்தைோம்.

5. எறும்பு்கள்  ஏறுவள்தத  ்தள்ட  ்ேய� 
்தண்ணீர ்தள்ட ஏற்்படுத்தைோம்.
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குவாரன்ணடன் சட்டம்  எனறு  ்்ப�ர .  இது 
மததி�, மோநிை அரசு்களின மூைம் �ள்டமுளைககு 
்்கோண்டு வரப்பட்டு பின்பற்ைப்படுகினைது.

இச்சடைம் கசயலநடுத்ண நடும் இைுரள 

(i) விமோனெ நுளழவோயில்்கள் – அமிர்தேரஸ், 
மும்ள்ப, ்்கோல்்கத்தோ, ்ேனளனெ, ்்டல்லி.

(ii) து ள ை மு ்க  நு ள ழ வ ோ யி ல் ்க ள்  – 
்்கோல்்கத்தோ, மும்ள்ப, ்்கோச்சி, ்ேனளனெ, 
விேோ்கப்பட்டினெம்.

(iii) நிை மோரக்க நுளழவோயில்்கள் – ்்டல்லி, 
மும்ள்ப, ்ேனளனெ, ்்கோல்்கத்தோ.

அயலநயடடிலிரிி நரவிய பூச்சிரள, 

ளநயய்ரள, ர்ைரள

பூச்சிகள நஞ்சுத் திண்டு கசதில பூச்சி, 

ரம்நளி அசுவினி, அகமைரிகரன் 

ரயய் பழு, ந நயளி மையவு பூச்சி, 

ந்ை பழு.

வோய்கள ரயஃபி ிர ளநயய், திரயட்ச 

அடிச்சயம்நல ளநயய், வய்ழ 

முடிககரயத்ி ளநயய்

கடைகள ஆரயயத்ணயமை்ர, நயதத்தீனியம், 

நயதநரி, சுடுமைலலி, 

கநய்ளவலி ரயடையமைகககு, 

சீ்மைகரரளவல, உனிமுள.

5.9.6	 உயிரியல்	முடைகள	

வோழும் உயிரி்கைோனெ ஒட்டுண்ணி்கள், 
இளர விழுங்கி்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரி்களை 
ஊககுவிதது, தீங்குயிரி்களைக ்கட்டுப்படுததும் 
முளைககு உயிரியல் முணை கட்டுப்பாடு எனறு 
்்ப�ர.

இ�ற்ள்க எதிரி்களை இரு வள்க்கைோ்கப 
பிரித்தறி�ைோம் .  தீங்குயிரியின  உ்டலிநை 
சிை �ோட்்கள் வோழ்ந்து அவற்ளைக ்்கோஞேம் 
்்கோஞேமோ்கக ் ்கோல்்பளவ ஒட்டுண்ணிகள் ஆகும். 
்தனளனெவி்டச் சிறி� பூச்சி்களைத ்தோககி உ்டநனெ 
்்கோனறு தினனும் பூச்சி்கள் இணர விழுங்கிகள் 
எனெப்படும். இளவ ்தவிர நுண்ணுயிரி்கைோனெ 

் ்க ோ ண் டு  வ ர ப ்ப ட் ்ட து .  இ ்த னெ ோ ல்  அ � ல் 
�ோடு்களிலிருந்து  பூச்சி  மற்றும்  ந�ோய்கள் 
்பரவுவது ்தள்ட ்ேய�ப்பட்்டது.

குவயரன்்ைன் சடைம் 

ந வ ை ோ ண்  ம ற் று ம்  ந ்த ோ ட் ்ட க ்க ள ை 
விளை்்போருட்்கள், மரங்்கள், குததுச் ்ேடி்கள் 
மற்றும் ்தோவரங்்கைோல் ஏற்்படும் ்்தோற்றிளனெ 
்தள்ட ்ேய்தல் இச்ேட்்டததின ந�ோக்கமோகும். 
ஆ்கோ�ம், ்க்டல் மற்றும் நிை மோரக்கம் வோயிைோ்க 
நவைோண் ்்போருட்்கள் ்பரிமோற்ைம் �ள்ட்்பறும் 
இ்டங்்களில் இச்ேட்்டம் �ள்டமுளையில் உள்ைது. 

நவைோண்  விளை்்போருட்்களை  ஓர 
இ்டததிலிருந்து நவறு இ்டததிற்குக ்்கோண்டு 
்ேல்வள்தத ்தடுப்ப்தன மூைம் அல்ைது ஒரு 
சிை ்கோைம் பிரிதது ளவப்ப்தன மூைம், பூச்சி்கள், 
ந�ோய்கள், ்களை்கள் முனபு இல்ைோ்த இ்டங்்களில் 
புகுததுவது ்தள்ட ்ேய�ப்படுகிைது. இ்தற்கு 

மரபணு	மாறை	

கதாழில்நுட்பம்

இ � ற் ள ்க  வ ழி யி ல் , 
சுற்றுச்சூழல் ்போதிபபு 

இல்ைோ்த ்பயிர ்போது்கோபபிற்கு, வருமுன 
்போது்கோபபு முளை�ோனெ மர்பணு மோற்ை 
்்தோழில்நுட்்பம் சிைந்்த்தோ்க ்கரு்தப்படுகிைது. 
இத்்தோழில்நுட்்பம் மூைம் ஒரு ்பயிரின 
இ � ல் பி ல்  ம ோ ற் ை ம்  ் ே ய ந ்த ோ ,  பு தி � 
்பண்பிளனெப புகுததிந�ோ உருவோக்கப்படும் 
்பயிர்களுககு மர்பணு மோற்ைப ்பயிர்கள் 
எனறு ்்ப�ர. இ்தன ந�ோக்கம் பூச்சி, 
ந�ோய எதிரபபு, ஊட்்டச்ேதது அதி்கரிபபு, 
விளைச்ேல் அதி்கரிபபு, வைட்சி மற்றும் 
உவர ்தனளமள�த ்தோங்கும் திைன ந்போனை 
்தோவர இ�ல்பு்களை நமம்்படுததுவ்தோகும். 
மர்பணு மோற்ை ்்தோழில்நுட்்பம் மூைம் 
நேோ�ோ ்மோச்ளே,  ்தக்கோளி, ்பருததி 
மற்றும் திரோட்ளே ந்போனை ்பயிர்களில் 
பு தி �  இ ர ்க ங் ்க ள்  உ ரு வ ோ க ்க ப ்ப ட் டு , 
்ப�ன்போட்டில் உள்ைனெ.
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(iii) நுண்ணு்ரிரள

பெட்ாரைசியம் 

பூசைம்

கணன்்ன 

ரயண்ையமிரர 

வண்டு

பெசிலலஸ 

பாக்டீரியா

பகரயடீனியய

NPV	டெரஸ சிவ ப ரம்நளி  பழு

டிரைக்ப�ாப்ரொ 

விரிடி

அழுரல, வயைல 

ளநயய்

சூப்ாபொனாஸ 

ஃபுளூை�ன்ஸ

இ்ல பளளி, 

இ்லக ரரரல 

ளநயய்

5.9.7	 இரசாயன	முடை

இ ர ே ோ � னெ  கூ ட் டு ப ் ்ப ோ ரு ட் ்க ளி ன 
உ்தவியினெோல் ்பயிர்களைத ்தோககும் பூச்சி்கள், 
பூேைங்்கள், ்களை்கள், எலி்கள், நூற்புழுக்கள், 
சிைந்தி்கள் ந்போனைவற்ளைக ்கட்டுப்படுததும் 
முளை இரசாயன முணை கட்டுப்பாடு எனெப்படும். 
இந்்த இரேோ�னெக கூட்டுப ்்போருட்்களுககு பயிர் 
பாதுகாப்பு இரசாயனங்கள் எனறு ்்ப�ர.

(உ.ம்)  ்க ோ ப ்ப ர  ஆ க ஸி கு ந ை ோ ள ர டு , 
இமி்டோகுநைோபரிட், ்கோர்பன்டசிம்

பூ ே ை ங் ்க ள் ,  ்ப ோ க டீ ரி � ோ க ்க ள்  ம ற் று ம் 
�ச்சுயிரி்களும் பூச்சி, ந�ோய மற்றும்  ்களை்களைக 
்கட்டுப்படுத்தப ்ப�ன்படுத்தப்படுகினைனெ.

(i) ஒடடுண்ணிரள

டிரைப�ாகிைம்ொ 

முட்டை	ஒட்டுணணி

ரரம்ப 

ணண்டு பழு

ஐப�ாடிொ	முட்டை	

ஒட்டுணணி

கநல குரத்ி  

பூச்சி

பிை�ானிட	புழு	

ஒட்டுணணி

கணன்்ன 

ரரிண்ல  பழு

ப்டைாஸர்க்�ஸ 

கூட்டுப்புழு	

ஒட்டுணணி

கணன்்ன 

ரரிண்ல  பழு

(ii) இ்ர விழுுஙரள

ோொய்ப்	பூச்சி,	

கபாறிெணடு

ப்ரயயன்

புளளி	ெணடு,	

கணைாடி	

இைக்டகப்	பூச்சி

அசுவினி 

குைவிகள பழுகரள

சிலந்திகள,	தட்ைான்,	

கும்பிடு	பூச்சி

ப்ரயயன், ணத்ி  

பூச்சிரள

இரசாயனக்	கூட்டுப்கபாருள கட்டுப்படுத்தப்படும்	தீஙகுயிரிகள

பூச்சிககரயலலிரள (Insecticides) பூச்சிரள (Insects)

ளநன் கரயலலிரள (Acaricides/ Miticides) சிலிதிரள (Mites)

எலிககரயலலிரள (Rodenticides) எலிரள (Rodents)

நூற்பழுககரயலலிரள (Nematicides) நூற்பழுகரள (Nematodes)

பூசகககரயலலிரள (Fungicides) பூசகுரள (Fungi)

ர்ைககரயலலிரள (Herbicides/Weedicides) ர்ைரள (Weeds)

நயகடீரியயககரயலலிரள (Bactericides) நயகடீரியய (Bacteria)

5.9.7.1 கநயரையணயர ஆரம்ந ளசணநி்ல 

பூச்சி்களின எண்ணிகள்கயும், அ்தனெோல் 
்பயிர்களுககு ஏற்்படும் நே்தமும், ஒரு குறிபபிட்்ட 
அைவிற்குள் இருககும்ந்போது ்்போருைோ்தோர 

ரீதி�ோ்க இழபபும், �ஷ்டமும் ஏற்்படுவதில்ளை. 
இந்நிளை தபாருளா்தார ஆரம்ப சச்தநிணை 
எனெப்படுகிைது .  இந்்த  நிளைள�  ்க்டககும் 
ந்போது  ்பயிர  ்போது்கோபபு  �்டவடிகள்க்களை 
நமற்்்கோள்ை நவண்டும்.
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கட்டுப்பாடு

EIL

ETL

EIL	றகு	கீழ்:	ெருமானம்	>	கசலவு

கட்டுப்படுத்தாத	

கபாழுது

பூ
ச்
சி
க
ளி

ன்
	எ
ண

ணி
க்
ட

க
EIL	றகு	வமல்:	ெருமானம்	<	கசலவு

காலம்

5.9.7.2 கநயரையணயர ளசணநி்ல 

பூச்சி்களின எண்ணிகள்கயும், அ்தனெோல் 
்பயிர்களுககு ஏற்்படும் நே்தமும், ஒரு குறிபபிட்்ட 
அைளவத  ்தோண்டும்ந்போது  ்்போருைோ்தோர 
ரீதி�ோ்க இழபபும், �ஷ்டமும் ஏற்்படும். இது 
தபாருளா்தார சச்தநிணை எனெப்படுகிைது.

இரேோ�னெ ்பயிர ்போது்கோபபு முளையில்,
• ் ்ப ோ ரு ை ோ ்த ோ ர  ஆ ர ம் ்ப  ந ே ்த நி ள ை , 

� ன ள ம  ம ற் று ம்  தீ ங் கு  ் ே ய யு ம் 
பூ ச் சி ்க ளு க கி ள ்ட ந � � ோ னெ  வி கி ்த ம் 
ஆகி�வற்ளை ்கண்்கோணிக்க நவண்டும். 

• மி்கவும் ்போது்கோப்போனெ பூச்சிக்்கோல்லி்களைத 
ந்தரவு ் ேய� நவண்டும். 

• பூச்சி்கள் ஆங்்கோங்ந்க ்்தோகுதி்கைோ்க 
்க ோ ை ப ்ப ட் ்ட ோ ந ை ோ ,  தி ட் டு ்க ை ோ ்க 
்கோைப்பட்்டோநைோ, முழு விளைநிைததிலும் 
பூச்சிக்்கோல்லி்கள் ் ்தளிக்கப்ப்ட நவண்டும். 

5.9.8	 	தாெரப்	பூச்சிக்ககால்லி	மருந்துகள	

்த ோ வ ர ங் ்க ளி ன  ்ப ல் ந வ று 
்போ்கங்்களிலிருந்து  கிள்டககும்  ்்போருட்்கள் 
பூச்சி்களை அழிக்கப ்ப�ன்படுகினைனெ. இளவ 
்தாவர பூச்சிகதகால்லிகள் எனெப்படும் (உ.ம்) 
நவம்பு, ்�ோச்சி, வேம்பு, புள்கயிளை.

இ்ல ளநன்ரள ளவ கநண்ககய்

ளசமி ப ணயனிய  

பூச்சிரள

கநயச்சி இ்லத் 

தூள, வசம்ப 

ஙழுகுத்தூள

நூற்பழுகரள கசண்டுமைலலி

சயறு உறிஞ்சும் 

பூச்சிரள மைற்றும் சிறு 

பழுகரள

 ப்ர்்ல 

இ்லக ர்ரசல 

கநல ரதித நயவயய்  

பூச்சிரள

வசம்ப 

ஙழுகுத்தூள

கநல இ்லயு்ை 

ரரரல மைற்றும் 

அழுரல ளநயய்

ளவ கநண்ககய், 

ளவ நுகரயட்ைச் 

சயறு

நரத்தி கூன் 

வண்டு, உலத 

ளவரழுரல ளநயய், 

நூற்பழுகரள

மைண்ணில ளவ நம் 

பிண்கயககு 

இடுணல

5.9.9	 	ஒருஙகிடைந்த	பயிர்	பாதுகாப்பின்	

அெசியம்

1. பூச்சி, ந�ோய, ்களை்கள் ந்போனைவற்ைோல் 
ஏற்்படும் இழபபு்களைத ்தவிரததி்ட அல்ைது 
குளைததி்ட ்பயிர ்போது்கோபபு அவசி�ம்.

2. பூச்சி  மற்றும்  பூேைக்்கோல்லி்களை 
அைவுககு அதி்கமோ்க உ்பந�ோகிப்ப்தோல் 
வி ரு ம் ்ப த ்த ்க ோ ்த  பி ன வி ள ை வு ்க ள் 
ஏற்்படுகினைனெ.

3. ்பயிர  ்போது்கோபபு  மருந்து்கள்  ்கோற்று , 
நீர, மண்ணில் ்கைந்து சுற்றுச்சூழளை 
்்பரிதும் ்போதிககினைனெ.

4. ்பயிர ்போது்கோபபு மருந்து்களின �ச்சுத 
்தனளம�ோல் �னளம ்ேயயும் பூச்சி்கள் 
அழிக்கப்படுகினைனெ.

5. ்பயிர ்போது்கோபபு மருந்து்களின �ச்சுத 
்தனளம  விளை்்போருட்்களில்  ்தங்கி , 
மனி்தர்களுககும் , ்கோல்�ள்ட்களுககும் 
தீங்கு ஏற்்படுததுகிைது.

6. சிை  ேம�ங்்களில்  ்பயிர  ்போது்கோபபு 
மருந்து்களினெோல் நவறுவள்க பூச்சியினெங்்கள் 
்்பருகிவிடுகினைனெ. இத்தள்க� தீங்கு்களை 
்தவிரக்க ஒருங்கிளைந்்த ்பயிர ்போது்கோபபு 
முளை்களைக ்கள்டபிடிப்பது அவசி�மோகும்.
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5.9.10	 	பூச்சிக்ககால்லிகளின்	ேச்சு	குறியீடு	

ெணைம் ேச்சு	குறியீடு

மிர அதிர நச்சு

அதிர நச்சு

மிணமையன நச்சு 

(அநயயம்)

கு்ைவயன நச்சு 

(ரவனம் ளண்வ)

இ ந் ்த  � ச் சு  கு றி யீ டு ்க ள்  ம ரு ந் தி ன 
வீரி�தள்தக குறிபபி்டோமல் அ்தன �ச்சுத்தனளமள� 
்்போருதது வள்கப்படுத்தப்பட்டுள்ைனெ. அ்தோவது 
மனி்தர்களை ்போதிககும் குறிபபிட்்ட �ச்சின 
அைளவப ்்போருதது இந்நிைக குறியீடு்கள் 
மருந்துக குபபி்களின நமல் இ்டப்படுகினைனெ. 

நிளயயநிகளரயடடினயய்டுரள (Neonicotinoids)

 நிளயயநிகளரயடடினயய்டுரள வ்ர்யச் ளசதிண பூச்சிககரயலலிரள, அதிர  

வீரியமிகர்வ (உ . ம்) இமிையகுளைய ரிட, அசிடையமிபிரிட, ்ணயயமீணயக்ம், 

்ணயயகுளையபிரிட, குளைய்ணயயனிடின், ்ைளனயகைஃபியூரயன். இ்வ 

வி்ண ளநதத்தி கசய்வணற்கும், மைண்ணில இடுவணற்கும் இ்ல வழி கணளி நணற்கும் 

ஏற்ை்வ. இ்வ பதிய, ணனித்ிவம் வயய்ிண இரசயயன மைற்றும் உ்ரியல நண்பர்ை 

உ்ைய்வ. நவீன ந்த நயிரய ப மு்ை்ல இிண வ்ர பூச்சிககரயலலிரள அதிர அைவில 

நயன்நடுத்ண நடுஙன்ைன. நிளயயநிகளரயடடினயய்டுரளின் ரண்டுபிடி ப பூச்சிககரயலலி 

ஆரயய்ச்சி்ன் ஒர ்மைல ரலலயகும்.

பூச்சிக்ககால்லிகளின்	தடலமுடை

முணல ண்ல 

மு்ை

அனுரரக கரயலலிரள 

மைற்றும் ணயவர பூச்சிக 

கரயலலிரள

இரண்ையம் 

ண்ல மு்ை

கசயற்்ர அுரரக 

கரயலலிரள

மூன்ையம் 

ண்ல மு்ை

பூச்சிரளின் 

இன கநரகரத்்ணக 

ரடடு நடுத்ிம் 

இரசயயனுரள

நயன்ரயம் 

ண்ல மு்ை

அனுரர  

்நரித்திரயய்டுரள

ஐிணயம் 

ண்ல மு்ை

அனுரர  

்நரித்திரயய்டுரள 

மைற்றும் நிளயயநிக 

ளரயடடினயய்டுரள

பைகமாழி

• ஈககு விைம் ண்ல்ல; ளணளுககு 

விைம் கரயடுகஙல.

• எலிககு திண்ையடைம்; பூ்னககு 

கரயண்ையடைம்.

• எலி அழுணயல பூ்ன விடுமைய?

• ளநயய் கரயண்ையத ளநய் கரயண்ையத.
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கசாறகபாருட்கைஞ்சியம்

பயிர்	பாதுகாப்பு Plant	Protection

கணகாணிப்பு Monitoring

எதிர்ப்புத்	

திைனுடைய	

ரகஙகள	

Resistant	varieties

கதளிப்பு	 Spraying

தூள Dust

குறுடை Granules

ஆவி	விஷம் Fumigant

ெசிய	மருந்து Bait

விடசத்	

கதளிப்பான்

Power	Sprayer

வீரிய	மருந்து Active	Ingredient

உவலாக	

எணகைய்

Mineral	Oil

அஙகக Organic

அனஙகக Inorganic

எதிர்	உயிர்ப்	

கபாருட்கள

Antibiotics	

கபாருைாதார	

ஆரம்ப	வசதநிடல	

Economic	Threshold	

Level/	Action	

Threshold	Level	

கபாருைாதார	

வசதநிடல

Economic	Injury	Level

உயிரியல்	

முடைகள

Biological	Methods

சட்ை	முடை Legal	Method

மரபியல்	

முடைகள

Genetic	Methods

இயந்திர	/	சாதன	

முடைகள

Mechanical	Methods

சாகுபடி	முடைகள Cultural	Methods

தீஙகுயிரிகள Pests

எஞ்சிய	ேச்சு Pesticide	Residue

மதிப்பீடு

I	 	கபாருத்தமான	

விடையளி	 

(ஒரு	மதிப்கபண)

1. கநயரத்ிர:

i திரவமையற்றுத் 

திரடடு

1 ஃ யூரையன் 3% G

ii தூள மைரிி 2 அலுமினியம் 

நயஸ்நடு

iii குறு்க 

மைரிி

3 மையலத்தியயன்

iv ஆவி விஷம் 4 ரிணரம் 90% D

(அ) 3,4,1,2 (ஆ) 3,4,2,1

(இ) 1,2,3,4 (ஈ) 4,2,3,1

2. ந்த நயிரய பின் அடி ந்ை 

கரயள்ரரள ___________ .

(அ) ணவிதத்ணல

(ஆ) அழித்ணல

(இ) நயிரயத்ணல

(ஈ) இ்வ அ்னத்ிம்

3. ___________ நீரில ர்ரயககூடிய 

திரவமையகும்.

(அ) அசிளநட 75% SP

(ஆ) நயஸளநயமிையன் 85% WSC

(இ) சல்வகரல

(ஈ) இவற்றில ஏிமில்ல

4. ___________ கசயற்கூறு மைரிிைன் 

ளசதத்ி தூவுவணற்கு ஏற்ை நிர பிரள 

ஆகும்.

(அ) சுண்கயம்ப

(ஆ) ஜி சம்

(இ) ரளிமைண்

(ஈ) இ்வ அ்னத்ிம்

5. ___________ என்நி கநஙழி  பூச்சு 

கசய்ய நடை மைரிணயகும். 

(அ) கநய்ரயன் கநய்டஸ

(ஆ) ஃபி ளரயனில 0.3% G

(இ) ஜி சம்

(ஈ) சிஸமிக CS
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6. வ்ற்று விஷம் பூச்சி்ன் 

___________ மைண்ைலத்்ணத் 

ணயககுஙன்ைன.

(அ) சுவயச

(ஆ) நரம்ப

(இ) உகவு

(ஈ) இவற்றில ஏிமில்ல

7. ___________ ஒர ஆவி விஷ 

மைரிணயகும்.

(அ) கு்னயலஃநயஸ

(ஆ) லிண்ளைன்

(இ) குளையளரயபிகரின்

(ஈ) மையலத்தியயன்

8. கபாருத்துக:

i உைலநச்சு 1 இமிையகுளைய ரிட

ii ஊடுரவும் 

நச்சு

2 ்ைகுளையதவயஸ

iii நரம்ப நச்சு 3 ்சநதகமைத்ரின்

(அ) 2,1,3  (ஆ) 3,2,1

(இ) 1,2,3  (ஈ) 3,1,2

9. கபாருத்துக:

i ்நரித்ரயய்டுரள 1 ்ைளரயஃநயல

ii ரயதநளமைடடுரள 2 ணயயகுளைய ரிட

iii அுரரக 

குளையரின்

3 கைலையகமைத்ரின்

iv நிளயயநிக 

ளரயடினயய்டு

4 ணளயயடிரயத 

(அ) 3, 4, 1, 2 (ஆ) 1, 2, 3, 4

(இ) 3, 1, 2, 4 (ஈ) 4, 1, 2, 3

10. ___________ ஒர அனுரர 

பூச்சிககரயலலியயகும்.

(அ) ரிணரம்

(ஆ) ஆதசனிக 

(இ) ித்ணநயர நயஸ்நடு

(ஈ) இ்வ அ்னத்ிம்

11. ___________ பூசக வித்ிகர்ை 

மைடடுளமை அழிககும்.

(அ) பூசக விஷம்

(ஆ) பூசகத் ணடு நயன் 

(இ) பூசக வி்ண அழி நயன்

(ஈ) இவற்றில ஏிமில்ல

12. பூச்சிககரயலலிச் சடைம் ___________ 

ஆம் ஆண்டு இிதியயவில 

நி்ைளவற்ை நடைி.

(அ) 1978 (ஆ) 1958

(இ) 1948 (ஈ) 1968

13. ________ ஒர ணயமிர பூசகககரயலலி.

(அ) ளநயதளைய ரல்வ

(ஆ) ரய நத ஆகஸிகுளைய்ரடு 

(இ) அ மைற்றும் ஆ

(ஈ) இவற்றில ஏிமில்ல

14. கபாருத்துக:

i நயகடீரியய 1 டிரைப�ாப்ரொ 

விரிடி

ii பூசகம் 2 நச்சு்ரி

iii நூற்பழுகரள 3 பெசிலலஸ 

துரிஞ்சிபயன்சிஸ

iv NPV 4 ஸடீபனமீொ

(அ) 3, 1, 4, 2  (ஆ) 3, 4, 1, 2

(இ) 1, 2, 3, 4  (ஈ) 3, 2, 1, 4

15. கபாருத்துக:

பூச்சி நுணணுயிர்	

பூச்சிக்ககால்லி

i கநல ணண்டு 

ி்ை நயன்

1 நச்சு்ரி

ii ரரம்ப 

நுனிகுரத்ி  

பழு

2 பூசகம்

iii நரத்தி 

ரயய் பழுகரள

3 நூற்பழுகரள

(அ) 2, 1, 3  (ஆ) 3, 1, 2

(இ) 1, 2, 3  (ஈ) 3, 2, 1
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16. கநல ப்ரயயன் எதித பத் திைன் 

கரயண்ை இரரம் ___________.

(அ) PY 3

(ஆ) ADT 25

(இ) ADT 30

(ஈ) TKM 6

17. கநல கு்ல ளநயய் எதித பத்திைன் 

கரயண்ை இரரம் ___________
(அ) ADT 30

(அ) CO 45

(இ) IR 72

(ஈ) CO 46

18. கபாருத்துக:

i ளரய்ை 

உழவு

1 CO 42

ii நுனி 

ஙளளுணல

2 ஆளரயகஙயமையன 

ந்தரள

iii ந்த 

இ்ைகவளி

3 ணண்டு 

ி்ை நயன்

iv ப்ரயயன் 4 பூச்சி ளநயய் 

ரயரணிரள

(அ) 4,3,2,1 (ஆ) 1,3,2,4

(இ) 4,2,1,3 (ஈ) 4,1,2,3

19. நரிிி்ர கசய்ய நடும் ண்ழச்சத்்ண  

பிரித்ி இடுவதின் மூலம் பூச்சி மைற்றும் 

ளநயய் ணயககுணல ___________
(அ) அதிரமையகும்

(ஆ) மிர அதிமையகும்

(இ) கு்ையும்

(ஈ) இவற்றில ஏிமில்ல

20. பூச்சி ளநயய்க ரயரணிர்ைக 

ரடடு நடுத்ண ___________ 

ளமைற்கரயளைலயம்.

(அ) ளரய்ை உழவு

(ஆ) ண்ழச்சத்ி பிரித்திடுணல

(இ) வி்ண ளநதத்தி

(ஈ) இ்வ அ்னத்ிம்

21. கநல குரத்ி  பூச்சி்யக 

ரடடு நடுத்ிம் முட்ை ஒடடுண்ணி 

___________

  (அ) பிை�ானிட

  (ஆ) டிரைப�ாகிைம்ொ

  (இ) ஐப�ாடிொ

  (ஈ) ணத்ி பூச்சி

22. ___________ ஒர இ்ரவிழுுங 

ஆகும்.

(அ) அசுவினி

(ஆ) கநயறிவண்டு

(இ) ப்ரயயன்

(ஈ) ணத்ி பூச்சி

23. கபாருத்துக:

i இ்ல பளளி 

ளநயய்

1 NPV

ii வயைல ளநயய் 2 பெசிலலஸ

iii சிவ ப 

ரம்நளி  பழு

3 சூப்ாபொனாஸ

iv பளரயடீனியய 4 டிரைப�ாப்ரொ 

விரிடி

(அ) 3,4,1,2 (ஆ) 1,4,3,2

(இ) 2,1,3,4 (ஈ) 3,2,1,4

24. பதிய ணனித்ிவம் வயய்ிண பூச்சிக 

கரயலலி ___________
(அ) ித்ணநயர நயஸ்நடு

(ஆ) அலுமினியம் நயஸ்நடு

(இ) நய ணலின்

(ஈ) இமிையகுளைய ரிட

II	ோன்கு	ெரிகளில்	விடையளி	

	 (மூன்று	மதிப்கபணகள)

25. ந்த நயிரய ப என்ையல என்ன?

26. ஒருங்கிண ந்த நயிரய ப – 

குறி ப வ்ரர.
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27.  ந்த நயிரய பின் அடி ந்ை 

கரயள்ரரள யய்வ?

28.  குறு்க மைரிி – விைககுர.

29. இயற்பியல நச்சு என்ையல என்ன? 

உணயரகம் ணரர.

30. இரசயயனத் ணன்்மை்யக கரயண்டு 

பூச்சிககரயலலிரள எவ்வயறு 

வ்ர நடுத்ண நடுஙன்ைன?

31. பூசகத் ணடு நயன் – சிறு குறி ப வ்ரர.

32. பூச்சிககரயலலி சடைம் நற்றி விைகரம் 

ணரர.

33. எஞ்சிய நச்சு என்ையல என்ன?

34. நுண்ணு்த பூச்சிககரயலலி நற்றி நீ 

அறிிணவற்்ை எழுிர.

35. ப்ணநடிமை நயசி – சிறு குறி ப வ்ரர.

36. கநயரையணயர ளசணநி்ல என்ையல 

என்ன?

37. கநயரையணயர ஆரம்ந ளசணநி்ல 

என்ையல என்ன?

38. இயிதிர மு்ை ந்த நயிரய ப 

என்ையல என்ன?

39. இயற்பியல மு்ை ந்த நயிரய ப 

என்ையல என்ன?

III	குறுகிய	விடையளி	

	 (ஐந்து	மதிப்கபணகள)

40. கநஙழி  பூச்சு கசய்ய நடை 

மைரிிர்ை  நற்றி எழுிர.

41. குறி ப வ்ரர:

 I. வ்ற்று விஷம்

 II. ஆவி விஷம்

42. உைல நச்சு எவ்வயறு கசயலநடும்? 

விைககுர.

43. குறி ப வ்ரர: ஊடுரவும் நச்சு

44. பூசகககரயலலிரள கசயலநடும் 

மு்ைர்ை எழுிர.

45. எஞ்சிய நச்சி்ன நீககும் மு்ைர்ை 

எழுிர.

46. பூச்சிககரயலலி மைரிிரையல ஏற்நடும் 

நயதி பரள யய்வ?

47. ணயவர பூச்சிககரயலலிரள – குறி ப 

வ்ரர

48. உ்ரி பூச்சிககரயலலிரளின் 

நயன்ர்ை எழுிர.

49. உழவியல மு்ை ந்த நயிரய ப நற்றி 

எழுிர.

50. ஒருங்கிண ந்த நயிரய பின் 

அவசியம் யயி?

51. குவயரன்்ைன் சடைம் என்ையல 

என்ன? அணன் ளநயகரம் யயி?

IV	விரிொன	விடையளி	

	 (பத்து	மதிப்கபணகள)

52. ந்த நயிரய ப இரசயயனுரள 

கசயலநடும் மு்ைர்ை  நற்றி 

விைககுர.

53. ஒருங்கிண ந்த நயிரய ப 

மு்ைரளில சயகுநடி மு்ை, இயிதிர 

மு்ைர்ை விைககுர.

54. ஒருங்கிண ந்த நயிரய ப 

மு்ைரளில இயற்பியல மு்ை, 

உ்ரியல மு்ைர்ை எழுிர.
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ஆசிரியர்	கசயல்பாடு

1. ஒருங்கிண ந்த நயிரய ப 

மு்ைரள மைற்றும் அவற்றின் 

முகஙயத்ிவத்்ண விைககுணல.

2. சுற்றுச்சூழ்ல நயதிகரயண 

இரசயயனுர்ை நற்றி விைககுணல.

மாைெர்	கசயல்பாடு

1. ணுரள நகுதி்ல பின்நற்ை நடும் ந்த 

நயிரய ப மு்ைர்ை  நற்றி அறிிி 

கரயளளுணல.

2. கநயறிரளின் மையதிரிர்ை ணயயத 

கசய்ணல.

3. ணுரள நகுதி்ல நயரம்நரிய 

மு்ை்ல ந்த நயிரய ப மு்ைரள 

பின்நற்ை நடுஙன்ைனவய என்று 

ரண்ைறிிி ஒ ந்ைவு ணயயத கசய்ணல.
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ஒருங்கிணைந்்கை

ண்ணை நை

(Integrated Farming System)

6

ஆகும் .  வேளாண்ார்  த�ாழில்களில  ஒரு 
த�ாழிலின் ்கழிவே அல்லது இறுதிபதபாருவள 
அ�னுடன் த�ாடர்புவடய அடுத� த�ாழிலுக்கு 
இடுதபாருளா்கவோ மூ்லபதபாருளா்கவோ 
பயன்படுததுேவ�  இ�ன்  அடிபபவடத 
�ததுேமாகும் .  வேளாண  த� ாழிவ்ல 
�னியா்க வமறத்காள்ளும்வபாது நிவ்லயான 
இ்லாபதவ�ப தபற இய்லா� ்காரணத�ால, 
பயிர்தத�ாழிலுடன்,  ்கால்நவட பராமரிபபு, 
்காளான்  ேளர்பபு ,  வ�னீ  ேளர்பபு ,  மீன் 

 	 அறிமுகம்

இன்வறய சூழலில உததிரோ�மறற 
மவழபதபாழிவு, வேவ்லயாட்கள் பறறாக்குவற, 
ேளரும் மக்்கடத�ாவ்கக்கு ஏறப உணேளிக்்க 
வேணடிய  நிர்பந�ம் ,  ேளர்நது  ேரும் 
த�ாழிலநுடபதவ� ்நவடமுவறபபடுத� இய்லா� 
சூழல  மறறும்  பயிரின்  உறபததிச்  த்்லவு 
வபான்ற ்காரணங்களால பயிர்த த�ாழிவ்ல 
இ்லாப்கரமான�ா்க த்யய இய்லா� நிவ்ல 
ஏறபடடுள்ளது .  விே்ாயி்களின்  நிரந�ர 
ேருோவய உயர்ததி, வேவ்லயில்லா நிவ்லவய 
�விர்தது, ோழக்வ்கத �ரதவ� வமம்படுத� 
ஏறபடுத�பபடட  �னிததுேமான  திடடவம 
ஒருஙகிவணந� பணவணயம் ஆகும். 

பயிர்த  த�ாழிவ்லாடு ,  அ�னுடன் 
த � ா ட ர் பு வ ட ய  உ ப 
த�ாழில்கவள சூழநிவ்லக்கு 
ஏ ற ற ே ா று  விஞ் ான 
முவறபபடி  இவணபபது 
ஒருங்கிணைந்த பணணையம் 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அறிமு நை(Introduction)

• ஒருங்கிணைந்்கயத்தின்ை

நன்்மை ள்ை(AdvantagesைofைIFS)

• ஒருங்கிணைந்்கயத்தின்ை

அு ு ள்ை(ElementsைofைIFS)

• ணமிழ த்தில்ைஒருங்கிணை

ந்்கயநை(IFSைinைTamilைNadu)ை

ஆக நை ரதிைமுணலிழககுநைசெய்வி்ை 

ஊக ை்ைஅறிவு்ைையை்
-ைதிரககுறள்
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ேளர்பபு, ேனவியல வபான்ற உப த�ாழில்கவள 
இவணதது, ஒன்றுடன் ஒன்வற த�ாடர்புபடுததி 
வியாபார வ்நாக்்கததுடன் வமறத்காள்ேவ� 
ஒ ரு ங கி வ ண ந �  ப ண வ ண ய த தி ன் 
குறிக்வ்காளாகும். இ�னால ்கழிவுப தபாருட்கள் 
திறம்பட  பயன்படுத�பபடடு  ேருமானம்  
அதி்கரிக்கிறது.

 6.1	 	ஒருங்கிணைந்த	

பணணையத்தின்	நன்ணமைகள்	

1. அதி்க  உணவு  உறபததியின்  மூ்லம் , 
ேளரும்  மக்்கடத�ாவ்கயின்  உணவுத 
வ�வே பூர்ததி த்யயபபடுகிறது.

2. வேளாண  த�ாழிலின்  ்கழிவு்கள் 
மறுசுழறசி த்யயபபடுே�ால பணவண 
ேருோய அதி்கரிக்்கபபடுகிறது.

3. அங்க்கக் ்கழிவு சுழறசியினால நீடித� 
மண ேளம் வபணபபடுகிறது.

4. ஒ ரு ங கி வ ண ந �  வ ே ள ா ண 
த � ா ழி ல நு ட ப த தி ன்  மூ ்ல ம் 
உணவுபதபாருளிலுள்ள ஊடடச்்தது்கள் 
த்றிவூடடபபடுகின்றன.

5. பன்றி ,  வ ்க ாழி  மறறும்  பு ற ா 
ேளர்பபிலிருநது  ேரும்  ்கழிவு்கள் 
மறுசு ழ ற சி  த ் ய ய ப ப டுே � ா ல 
சுறறுச்சூழல பாது்காக்்கபபடுகிறது.

6. முடவட, பால, ்காய்கறி உறபததி, ்காளான் 
மறறும்  படடுபபுழு  ேளர்பபு  வபான்ற 
ஒருஙகிவணந� பணவணய அங்கங்கள் 
நிவ்லயான  ேருோயக்கு  ேழிேவ்க 
த்யகின்றன.

7. தீேனபபயிர்்கள் ஊடுபயிரா்கவோ ேரபபு 
ஓரபபயிரா்கவோ த�ாடர்நது ்ாகுபடி 
த்யயபபடுே�ால ஊடடச்்தது மிக்்க 
பசுநதீேனம்  ேருடம்  முழுேதும் 
்கால்நவட்களுக்குக் கிவடக்கிறது.

8. வேளாண  ேனவியல  மூ்லம்  மண 
அரிமானம் �டுக்்கபபடுகிறது.

9. ஒருஙகிவணந� பணவணயததில ்ாண 
எரிோயுக்்க்லன்  மறறும்  வேளாண 
ேனவியல  மூ்லம்  பணவணயின் 

எ ரி த ப ா ருள்  வ � வே  பூ ர் த தி 
த்யயபபடுகிறது.

10. விே்ாய  குடும்ப  உறுபபினர்்களுக்கு 
வேவ்லோயபபு அதி்கரிக்கிறது.

 6.2	 	ஒருங்கிணைந்த	

பணணையத்தின்	அங்கங்கள்	

பயிர் ்ாகுபடி, ்கால்நவட பராமரிபபு, 
பறவே்கள்  ேளர்பபு  மறறும்  வேளாண 
ேனவியல  வபான்றவே  ஒருஙகிவணந� 
பணவணயததின்  அங்கங்களாகும் .  இதில 
�ானியபபயிர்்கள், பயறு ேவ்க்கள், எணதணய 
விதது்கள், தீேனபபயிர்்கள் வபான்றவே �ாேரப 
பகுதி்களாகும். பசு, ஆடு, வ்காழி, புறா, முயல, 
கினிக்வ்காழி, ்காவட்கள் மறறும் வ�னீ ேளர்பபு 
வபான்றவே ்கால்நவடப பகுதி்களாகும். வமலும் 
�டிமரம் ,  எரிோயு ,  தீேனம்  மறறும்  பழ 
மரங்கள் வபான்றவே வேளாண ேனவியலின் 
பகுதி்களாகும்.

6.2.1	 பயிர்	சாகுபடி

ஒருஙகிவணந� பணவணயததிறவ்கறற 
� ானிய ப பயி ர் ்கள் ,  ப யறு  ேவ்க ்கள் , 
எணதணயவிதது்கள் மறறும் தீேனபபயிர்்கள் 
�னிபபயிர், ்க்லபபுபபயிர், ஊடுபயிர் அல்லது 
ப்லபயிர் திடடததின் மூ்லம் படடததிறவ்கறப 
்ாகுபடி  த்யயபபடடு  ஒருஙகிவணந� 
பணவணயததில  உடபடுத�பபடுகின்றன . 
இ�னால உணவுதவ�வே, தீேனதவ�வே மறறும் 
விே்ாயம் த�ாடர்புவடய உபத�ாழில்களுக்்கான 
மூ்லபதபாருள் வ�வே பூர்ததி த்யயபபடுகிறது. 

6.2.2	 பால்	பணணை	
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பணவணக்்கழிவு மறறும் ்கால்நவடக் ்கழிவு்கள் 
்ரிவிகி� தீேனமா்க பயன்படுத�பபடுகின்றன. 
வமலும் பறவே்கள், பயிர்்களில வ�ான்றும் 
பூச்சி்கவள உணோ்க உடத்காள்ே�ால வ்�ம் 
குவறேதுடன் சுறறுச்சூழல பாது்காக்்கபபடுகிறது. 

6.2.5	 மீன்	வளர்ப்பு

பணவணக் குடவட்கள் அவமதது அ�ன் 
மீது கூணடு முவறயில வ்காழி்கள் ேளர்க்கும் 
தபாழுது வ்காழியின் ்கழிவு்கள் மீன்்களுக்கு 
உணோகிறது .  வமலும்  குடவடயில  உள்ள 
ஊடடச்்தது  மிக்்க  நீர்  பா்னததிற்கா்கப 
பயன்படுத�பபடுகிறது. 

்கறவே மாடு ேளர்பபு ஒருஙகிவணந� 
பணவணயததின் மி்க முக்கிய அங்கமாகும். 
பயிர்  ்ாகுபடி  மூ்லம்  தபறபபடும்  தீேனம் 
மறறும் இ�ர தபாருட்கள் ்கால்நவடத தீேனமா்க 
பயன்படுத�பபடுகின்றன.

கறணவ	மைாடு	வளர்ப்பு

 ற்ணைஇைந செ்சிை லப்பு

எ்ணிக் ை 4 (2+2)

நைச�ைன்றுககுத்ை

தண்ணயைைைநசுிதீணைந

25ை–ை30ஙங

நைச�ைன்றுககுத்ை

தண்ணயைைை ைய்ிணை

தீணைந

10ைஙங

நைச�ைன்றுககுத்ை

தண்ணயைைைஅை்ைதீணைந

2.5ைஙங

6.2.3	 ஆடு	வளர்ப்பு

ஒருஙகிவணந� பணவணயததில பால 
பணவணக்கு அடுத� முக்கிய த�ாழில ஆடு 
ேளர்பபு ஆகும். பயிர்க்்கழிவு்கள், ்கவள்கள், ேரபபு 
ஓரப பயிர்்களின் மூ்லம் கிவடக்்கபதபறும் தீேனம் 
ஆடுேளர்பபில முவறயா்க பயன்படுத�பபடடு 
குவறந�  பராமரிபபில  நிவறந�  ப்லவனக் 
த்காடுக்கிறது. இக்்கடடான சூழநிவ்லயில ஏறபடும் 
தபாருளா�ார மந�த �ன்வமயிலிருநது விடுபட 
ஆடு ேளர்பபு சிறந� உப த�ாழி்லாகும். 

6.2.4	 பறணவ	வளர்ப்பு

பயிர்த  த�ாழிவ்லாடு  இவணந� 
இ்லாப்கரமான த�ாழில பறவே ேளர்பபாகும். 
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பாது்காக்கிறது .  வ�னீ  ேளர்பபு  கூடு�ல 
ேருமானம்  மறறும்  ஆணடு  முழுேதும் 
வேவ்லோயபவப  அளிபபதுடன்  அயல 
ம்கரந�ச்வ்ர்க்வ்கக்கு  உ�வும்  ்நடமாடும் 
இடுதபாருளா்க பயிர்்ாகுபடியில பஙத்கடுக்கிறது. 

6.2.9	 சாை	எரிவாயு	

் ாண  எ ரி ே ா யு  பணவணயின் 
எரிதபாருள் வ�வேவய பூர்ததி த்யேதுடன், 
்ாணக்்கழிவு ்நல்ல உரமா்க பயிர் ்ாகுபடியில 
பயன்படுத�பபடுகிறது. 

சாை	எரிவாயு

உநதயைஙககுநைகுடுநநை

நந் ளின்ைஎ்ணிக் 

5

தண்ணயைைை

உறநத்தித்திறன்

2ை மீை/ைஒரைநைள்

எரிெகதித்திறன்ை(800ைமிலிை

மை்சக்சகய்ககுை

ெமைந)

ஒரை மீை

தண்ணயைைைெைகந நைச�ைன்றுககுை

60ைஙங

தண்ணப்நடுநைமைைடு ள் 2ை+ை2ை ன்று ள்

உறநத்தியைகுநைெைகை

எரிணையுவின்ைஅ�வு

730ை மீை/ை

ணரைந

ெைகைஎரிணையுவின்ைமைதிப்புை ₹ை10,950/ணரைந

6.2.6	 காளான்	வளர்ப்பு

பயிர்த த�ாழிலின் மூ்லம் கிவடக்கும் 
வேக்வ்கால மறறும் �டவட ்காளான் ேளர்பபிறகு 
ஊட்கமாகும் .  ்காளான்  ேளர்பபு  குவறந� 
இடததில அதி்க ேருமானதவ�த �ரக்கூடியது. 
வமலும்,  இது வேளாண குடும்பததிலுள்ள 
ம்களிருக்கு வேவ்ல ோயபபிவன அளிக்்கக்கூடிய 
முக்கிய த�ாழி்லாகும்.

6.2.7	 வவளாண	காடுகள்

பணவணயில ்வுக்கு, வேம்பு, வ�்லமரம், 
புங்கம் ,  தீேன  மரபபயிர்்கள்  மறறும்  இ�ர 
பயனுள்ள மரங்கவள ேளர்க்கும் முவறக்கு 
வேளாண காடுகள் ேளர்ப்பு என்று தபயர். 
இது மானாோரி பணவணயததின் முக்கிய 
அங்கமாகும். 

 

6.2.8	 வ்தனீ	வளர்ப்பு

ஒ ரு ங கி வ ண ந � 
பணவணயம்  இயறவ்க 
வ ே ள ா ண வ ம வ ய 
ே லி யு று த து ே வ � ா டு 
சு ற று ச் சூ ழ வ ்ல யு ம் 
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6.3.1	 	மைாதிரி	திட்டங்கள்	

(ஓர்	எக்டருககானது)

Iைநன்செய்ை

்நன்த்ய நி்லததில ் ாகுபடி த்யயக்கூடிய 
முக்கிய பயிர்்கள் த்நல, ோவழ, ்கரும்பு, மஞ்ள், 
பயறுேவ்க மறறும் எணதணயவிதது்கள் ஆகும். 
்நன்த்ய நி்லததிறகு உ்கந� ்ார்பு த�ாழில்கள் 
பால பணவண, மீன் ேளர்பபு, வ்காழி ேளர்பபு 
மறறும் ்காளான் ேளர்பபு ஆகும். 

1.ை ைமைக ைசதெை�நை(ெுன்ை–ைெு்ல)ை 

சநல்ை(செப்ைநந்ை–ைஅகதைைந்)ை 

எள்ை(பிப்்ரணரிை–ைமைை்ச)

0.45 

எகை்

2.ை ைசூரிய ைிதிை(ெுன்ை–ைெு்ல) 

சநல்ை(செப்ைநந்ை–ைஅகதைைந்) 

நச்ெப்நயறுை(பிப்்ரணரிை–ைமைை்ச)ை

0.50 

எகை்

3.ை ைமீன்ைண�்ப்புை(400ை

எ்ணிக் ) 

த ைழிைண�்ப்புை-ைமீன்ை

ந்்கககுைதமைல்ை 

(20ைஎ்ணிக் )ை

0.04 

எகை்

4.ை ை ை�ைன்ைண�்ப்புை(நைள்ை

ஒன்றுககுை2ைஙங)

0.01 

எகை்

IIைதணைடைக ைல்ைணலநை(ஓ்ைஎகைரக ைைது)

வ�ாடடக்்கால நி்லததில மக்்காச்வ்ாளம், 
எணதணயவிதது்கள் ,  பயறு  ேவ்க்கள் , 
தீேனபபயிர்்கள் மறறும் ்காய்கறி்கள் வபான்ற 
பயிர்்கவள ்ாகுபடி த்யய்லாம். வ�ாடடக்்கால 
நி்லததிறகு உ்கந� ்ார்பு த�ாழில்கள் பால 

 6.3	 	்தமிழகத்தில்	ஒருங்கிணைந்த	

பணணையம்

�மிழ்கததில வேளாண ்கா்லநிவ்லக்கு 
ஏ ற ப ,  ஒருஙகிவணந�  பணவணயம் 
்நவடமுவறபபடுத�பபடுகிறது. இது மவழயளவு, 
மணேவ்க  மறறும்  ்நவ�தவ�வேயின் 
அடிபபவடயில  வ � ர்வு  த ்யய ப படடு 
வமறத்காள்ளபபடுகிறது. வேளாண சூழலியல 
மறறும் ் ாகுபடி முவறவயப தபாருதது �மிழ்நாடடின் 
வேளாண �டபதேபபநிவ்ல மணட்லங்கள் 
மாறு�லுக்கு உடபடுே�ால ஒருஙகிவணந� 
பணவணய முவறயும் மாறுபடுகிறது. 

(i) வேற்கு ேண்டலம்
அ. நன்செய் 
 பயிர் ்ாகுபடி + மீன ேளர்ப்பு + 

வகாழிப்பணணை +  
காளான ேளர்ப்பு 

ஆ. வ்தாட்டககால் நிலம்
 பயிர் ்ாகுபடி + ்காளான் ேளர்பபு + 

பால பணவண + ்ாண எரிோயு
இ. ோனாோரி பகுதி
 பயிர் ்ாகுபடி + தீேனப பயிர் + 

ேனவியல 

(ii) ே்ட வேற்கு ேண்டலம்
 பயிர் ்ாகுபடி + பால பணவணயம் +  

வ்காழி ேளர்பபு (6 அடுக்கு்கள்) + 
இவறச்சிக்வ்காழி

(iii) ேணலப்பிரவ்தசெம்
 பயிர் ்ாகுபடி + பால பணவண + 

வ்காழி ேளர்பபு (6 அடுக்கு்கள்) + 
இவறச்சிக்வ்காழி

(iv) காவிரி ்்டல்்டா ேண்டலம் 
 த்நல ்ாகுபடி + பால பணவண
 த்நல ்ாகுபடி + ோதது ேளர்பபு + 

மீன் ேளர்பபு
 த்நல ்ாகுபடி + ஆடு ேளர்பபு

(v) ்்தற்கு ேண்டலம் 
 பயிர் ்ாகுபடி + மீன் ேளர்பபு + 

வ்காழிபபணவண 
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a. ஆடுைண�்ப்பு 10+1

b. நைடடுகத ைழிை

ண�்ப்பு

30 

எ்ணிக் 

c. மை்புழுைஉ்ரந 12×4×2ைஅடி

d. நைமைைடுநை

சணளிப்நைன்

1ைஎ்ணிக் 

e. ந்்ககை

குட்ை

10ைசென்ட

பயிர்த  த�ாழிவ்லாடு  ்கால்நவட 
ேளர்பபு  என்பது  ்நம்  முன்வனார்்களால 
ோழக்வ்க முவறயா்கவே ்கவடபிடிக்்கபபடடு 
ேந�து .  எனினும் ,  வியாபார  ரீதியா்க 
பயிர்த த�ாழிவ்லாடு இவணக்்கபபடும் உப 
த�ாழில்கள், முவறயா்க வ�ர்வு த்யயபபடடு 
்கழிவு்கவள மறு சுழறசி த்யது, வேளாண 
பணியாளர்்களுக்கு ேருடம் முழுேதும் வேவ்ல 
ோயபபிவன அளிக்கும் வ்நாக்்கததில இததிடடம் 
அறிவியல முவறபபடி புதுபபிக்்கபபடடுள்ளது. 
இ�னால  மண  ேளம் ,  மவழ  ேளம் ,  ேன 
ேளம்  வபான்றவே  வமம்படுத�பபடடு , 
சுறறுச்சூழல  பாதிபபவடயாமல  பணவண 
ேருோய அதி்கரிக்்கபபடடுள்ளது. இன்வறய 
்கா்ல ்கடடததில, பயிர்த த�ாழிவ்ல மடடும் ்நம்பி 
இல்லாமல, அ�னுடன் த�ாடர்புவடய இ�ர 
த�ாழில்கவளயும் ஒன்றிவணதது வேளாண 
உறபததிவய  தபருக்குேவ�  சிறந�  அணுகு 
முவறயாகும். 

பணவண ,  ஆடு  ேளர்பபு ,  ்ாண  எரிோயு , 
கினிக்வ்காழி ேளர்பபு மறறும் மணபுழு உரம் 
�யாரித�ல ஆகும். 

1. சூரிய ைிதிை–ை

மைக ைசதெை�நை+ை

ணட்ைப்நயறுை–ை

நைசிப்நயிறு

0.60ைஎகை்

2.  நபுைதநப்பிய்ைபுல்ை+ை

தணலிமைெைல்ை

0.20ைஎகை்

3. மி� ைய்ை–ைசண்்ை 0.10ைஎகை்

4. உநசணைழில் ள்ை 0.10ைஎகை்

a.  ற்ணைமைைடுை 2+2

b. ஆடுை 10+1

c. ஙனிகத ைழிை 20

d. மை்புழுைஉ்ரநை/

சணைழுைஉ்ரநை

5ைைன்ை

e. ெைகைஎரிணையுை

 லன்

2ை மீ

IIIைமைைைைணைரிைணலநை(ஓ்ைஎகைரக ைைது)ை

மானாோரி நி்லததில வ்ாளம், பருததி, 
பயறு  ேவ்க்கள் ,  எணதணய  விதது்கள் , 
தீேனபபயிர்்கள் வபான்ற பயிர்்களும், வேளாண 
்காடு்களும் முக்கிய அங்கங்களாகும். மானாோரி 
நி்லததிறகு உ்கந� ்ார்பு த�ாழில்கள் ஆடு 
ேளர்பபு, ்நாடடுக்வ்காழி ேளர்பபு, மணபுழு 
உரம் �யாரித�ல வபான்றவே ஆகும். ்நடமாடும் 
த�ளிபபான் மறறும் பணவணக் குடவட்கள் 
த�ாழில்ாரா அங்கங்களாகும். 

1. உகவுப்ைநயி் ள்ை+ை 

மை்ரநைண�்ப்புை+ை

தீணைப்நயி் ள்

0.90ைஎகை்

2. உநைசணைழில் ள்ை

மைறறுநைசணைழில்ெை்ரைை

அு ு ள்

0.10ைஎகை்

பழமமைாழி

• முட்ையிடுஙறைத ைழிககுத்ணைன்ை

ணரத்ணநைசணரியுந

• மைைடுைதமைய்க ைமைல்ைச டைது.ைநயி்ை

நை்க ைமைல்ைச டைது

• நீரள்�ைமைடடுநைமீன்ைகுஞ்சுை

துள்ளுந

• மைைடுைஙழமைைைைலுநைநைலின்ைசு்ணை

தநைகுமைை?
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மசாறமபாருடகளஞ்சியம்

நிரந்தர	வருவாய் Constant Income

உப	ம்தாழில்கள்	 Allied Industries

மசறிவூடடு்தல் Concentration

பசுநதீவனம் Green Fodder

மைறு	சுழறசி Recycle

்தடிமைரம்	 Timber

பயிர்	சாகுபடி Crop Cultivation

பால்	பணணை Dairy Farming

ஆடு	வளர்ப்பு Goat Rearing

மீன்	வளர்ப்பு Fishery

வ்தனீ	வளர்ப்பு Apiculture

சாை	எரிவாயு Gobar Gas

ந்டமைாடும்	ம்தளிப்பான் Tractor Mounted 

Sprayer

மைதிப்பீடு

I.	 	மபாருத்்தமைான	

விண்டயளி	 

(ஒரு	மைதிப்மபண)

1.ை நயி்த்ைசணைழிதலைடுை

சணைை்பு்ையைஉநைசணைழில் ்�ை

இ்கப்நதுை________________ 

ஆகுநை

2.ை நீடித்ணைமை்ண�நை__________ைமூலநை

தநகப்நடுஙறது.

3.ை ஊடைசெத்துைமிக ைநசுிதீணைநை

 ைல்ந்ை ளுககுை________
ஊடுநயி்ரை ைநயிரிடுணணைல்ை

ங்ைகஙறதுை

4. _______ைமூலநைஉகவுத்தண்ண,ை

தீணைத்ைதண்ணைபூ்த்திைசெய்யப்நடுஙறது.

5. _________________ைஒருங்கிணை

ந்்கயின்ைமுகஙயைஅு மைைகுந.ை

6. _____________ைமைறறுநை_______ 

ெரிவிஙணைதீணைமைை ைநற்ணைண�்ப்பில்ை

நயன்நடுத்ணப்நடுஙன்றை.ை

7.ை கு்றிணைஇைத்தில்ைண்றிணைநல்ைத்ை

ண்ரககூடியைதண�ை்ைஉநசணைழில்ை

____________ . 

8.ை ________ைஅயல்ைமை ்ரிணைதெ்க் ககுை

உணவுநைநைமைைடுநைஇடுசநைர�ை ைநயி்ை

உறநத்தியில்ைநுத றஙறது.ை

9.ை நயி்த்ைசணைழிலுைன்ைசணைை்பு்ையை

தண�ை்ைஉநைசணைழில் ள்ை________ .

(அ)ை  ை�ைன்ைண�்ப்புை

(ஆ)ைதணனீைண�்ப்புை

(இ)ைமீன்ைண�்ப்புை

(ஈ)ை இ்ணைஅ்ைத்துந

10.ை செயற் ைமு்றயில்ைதணனீை

ண�்ப்புை_______________ைஎைை

அ்ழக ப்நடுஙறது.

(அ)ை செரி ல்ெ்ை

(ஆ)ைஅகரி ல்ெ்ை

(இ)ைஏபி ல்ெ்

(ஈ)ை ஆ்தநைரி ல்ெ்

11.ை நயனுள்�ைமை்ரு ்�ைண�்ககுநை

மு்றககுை_____________ைஎன்றுை

சநய்.

(அ)ை தணனீைண�்ப்புை

(ஆ)ைமீன்ைண�்ப்புை

(இ)ைஆடுைண�்ப்புை

(ஈ)ை தண�ை்ை ைடு ள்ைண�்ப்பு

II	நான்கு	வரிகளில்	விண்டயளி	 

	 (மூன்று	மைதிப்மபணகள்)	

12.ை ஒருங்கிணைந்்கயநை

என்றைல்ைஎன்ை?

13.ை ஒருங்கிணைந்்கயத்தின்ை

அடிப்ந்ைத்ைணத்துணநையைது?

14.ை ஒருங்கிணைந்்கயத்தின்ை

குறிகத ைள்ையைது?
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15.ை ஒருங்கிணைந்்கயத்தின்ை

அு ு ள்ையை்ண?

16.ை சநைரத்து 

i தீணைப்நயி் 1 எரிசநைரள்

ii அு  கை

 ழிவுை

2 மை்ைஅரிமைைைநை

ணடுப்புை

iii ணைவியல்ை 3  ைல்ந்ைை

iv ெைகை

எரிணையுை

4 மை்ண�நை

(அ)ை 3,ை1,ை4,ை2ை (ஆ)ை 3,ை4,ை2,ை1

(இ)ை 1,ை2,ை3,ை4ை (ஈ)ை 3,ை2,ை1,ை4

17.ை சநைரத்து ை

i ெவுககுை 1 தணனீ

ii ்ணகத ைல்ை 2 மீன்ை

iii அயல்ைமை ்ரிணசை 

தெ்க் 

3  ை�ைன்

iv ந்்ககை

குட்ைை

4 தண�ை்ை ைடுை

(அ)ை 3,ை1,ை4,ை2ை (ஆ)ை 3,ை4,ை2,ை1

(இ)ை4,ை3,ை1,ை2ை (ஈ)ை 3,ை2,ை1,ை4

III	குறுகிய	விண்டயளி		 

	 (ஐநது	மைதிப்மபணகள்)

18.ை குறிப்புைண்்ர 

I.ை நயி்ைெைகுநடிை

II.ை ஆடுைண�்ப்புை

19.ை குறிப்புைண்்ர 

I.ை நைல்ைந்்க

II.ை தண�ை்ை ைடு ள்ை

20.ைஒருங்கிணைந்்கயத்தில்ை

நன்செய்ைணலத்திற ைைைமைைதிரித்ை

திடைத்தி்ைைவி�ககு .

21.ை ஒருங்கிணைந்்கயத்தில்ை

மைைைைணைரிைணலத்திற ைைைமைைதிரித்ை

திடைத்தி்ைைஎழுது .ை

IV	விரிவான	விண்டயளி 

	 (பத்து	மைதிப்மபணகள்)

22.ைஒருங்கிணைந்்கயத்தின்ை

நன்்மை ள்ையை்ண?

23.ைகுறிப்புைண்்ர .

I.ை தண�ை்ை ைடு ள்

II.ை  ை�ைன்ைண�்ப்புை

III.ை மீன்ைண�்ப்புை

IV.ை தணனீைண�்ப்புை

24.ைஒருங்கிணைந்்கயத்தின்ை

அு ு ்�ைவிணரி.

25.ைணமிழ த்தில்ைஒருங்கிணை

ந்்கயநைஎவணைறுைை

தமைறச ைள்�ப்நடுஙறது?

ஆசிரியர்	மசயல்பாடு

1.ை ஒருங்கிணைந்்கயத்தின்ை

அு ு ள்ைநறறிைவி�ககுணல்.

2.ை ஒருங்கிணைந்்கயத்தின்ை

மைைதிரிைதிடைு ள்ைநறறிைவி�ககுணல்.

மைாைவர்	மசயல்பாடு

1.ை ணு ள்ைநகுதியில்ைபின்நறறப்நடுநை

ஒருங்கிணைந்்கயத்்ணை

நை்்ணயிடடுைஅ்ணைநறறிைகுறிப்புை

ணயைரித்ணல்.

2.ை நைல்ைந்்கைநறறிைகுறிப்புை 

ண்்ரணல்.

பார்ணவ

1.ை www.agritech.tnau.ac.in
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விதை உற்பை்தி தொழறலை

(Seed Production Technology)

7

இதர ப�ொருட்களும் ்கலந்து இருப�து ஒரு 
குறையொகும். இதனொல் விறதயின் தரம்  குறைவது 
மடடுமல்லொமல் அடுதத �யிரின் விறைச்சலும் 
/ உற�ததியும் குறைவது தவிர்க்க முடியொததொ்க 
உளைது.

இந்திய வவைொண் ஆரொய்சசியின் ஓர 
அங்கமொ்க விறத உற�ததி பதொழில்நுட�ம் 
விைஙகுகிைது. இதன் மூலமொ்க அ்கததூய்றம 
மறறும் புைததூய்றம ப்கொண்்ட விறத்கறை உற�ததி 
ப்சய்யும் முறை நற்டமுறை�டுததப�டடுளைது. 
இந்தியொவில் �சுறமப புரடசி்ககுபபின் �ல்வவறு 
�யிர்களில் புதிய இர்கங்கள மறறும் வீரிய ஒடடு 
இர்கங்கள அறிமு்கப�டுததப�ட்டன.

தொவரங்களின் �ொரம்�ரிய குணங்கறை 
ம னி த னி ன்  வ த ற வ ்க வ ்க ற �  அ றி வி ய ல் 

 	 அறிமுகம்	

வி ற த  எ ன் � து  வ வ ை ொ ண் ற ம யி ன் 
மு்ககிய இடுப�ொருள. உலகின் �ல �குதி்களில் 
விவ்சொயி்கள தொங்கள அறுவற்ட ப்சய்த விறை 
ப�ொருட்களிலிருந்து  விறததவதறவ்க்கொ்க 
பிரிதது, தனியொ்க வ்சமிதது றவ்ககும் வழ்க்கம் 
இருந்து வருகிைது. இந்தியொவிலும் இது ஒரு 
�ழ்க்கமொ்க இரு்ககிைது. ஆனொல் தறவ�ொது 
விறத உற�ததி என்�து முறைப�டுததப�ட்ட 
பதொழிலொ்க மொறியதொலும் தரமொன விறத்களின் 
�யன்�ொடு குறிதத விழிபபுணரவு ஏற�ட்டதொலும், 
இப�ழ்க்கம் மொறி வருகிைது. இவவொறு அறுவற்ட 
ப்சய்து வ்சமிதது றவதத விறத்களில் பூசசி, 
வநொய்்க ்கொரணி்கள,  ்கறை விறத்கள,  பிை 
�யிர விறத்க்கலபபு, ்கல், குபற�, தூசு வ�ொன்ை 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அறிமுகலை(Introduction)

• றயிர்ைஇனப்றருகக்பன்ைந�ிககலை

(Objective of Plant Breeding)

• இனப்றருககைமுிைகள்ை(Modesைofை

Reproduction)

• றயிர்ைஇரகஙகள்ை(CropைVarieties)

• கலபபினஙகள்ை(Hybrids)

• றயிர்ைஇனப்றருககை்ெயதமுிையின்ை

றடிகள்ை(StepsைInvolvedைinைPlantை

BreedingைProcess)

• விதை(Seed)

• தரமினைவிதை 

 உற்பககினைறடிகள்ை 

(StepsைInvolvedைinைQualityைSeedை

Production)

• விதச்ைெின்ைளிபபுை 

(SeedைCertification)

• விதை உற்பை 

(Seed Production)

பின்துிைை�ன்றிை்ெயினுலைறின்துிையிக

்கிள்்வர்ைறயன்்தரிை்விர்
-ைபருககுைள்
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என்று ப�யர. இந்த இனபப�ரு்க்க முறையில் 
மொறு�ட்ட �ண்பு்கறையுற்டய தொவரங்கறை 
உற�ததி ப்சய்ய இயலும். 

ம ்க ர ந் த ச வ ்ச ர ்க ற ்க  ந ற ்ட ப � று ம் 
விதம் மறறும் இனபப�ரு்க்க முறைறயப 
ப�ொருதது �யிர்கள மூன்று வற்க்கைொ்கப 
பிரி்க்கப�டுகின்ைன. அறவ:

• தன்  மகரநதச்சேர்க்க  ந்ைபெறும் 
ெயிரகள் :  (உ .ம்) பநல் ,  வ்கொதுறம , 
�ட்டொணி ,  �யறு  வற்கப  �யிர்கள , 
மிை்கொய், பவண்ற்ட, உருறை்ககிழஙகு, 
நில்க்க்டறல, த்க்கொளி.

• அயல் மகரநதச்சேர்க்க ந்ைபெறும் 
ெயிரகள்: (உ.ம்) ம்க்கொசவ்சொைம், ்கம்பு, 
சூரிய்கொந்தி , ஆமண்ககு , முளைஙகி , 
தரபூ்சணி, பதன்றன, �ப�ொளி, வொறழ, 
்கரும்பு.

• ஓ ர ள வு  அ ய ல்  ம க ர ந த ச ் சே ர ்க ் க 
ந்ைபெறும் ெயிரகள் (5 – 30% அயல் 
ம்கரந்தசவ்சர்கற்க) (உ .ம்) வ்சொைம் , 
�ருததி, துவறர, புற்கயிறல.

 7.3	 பயிர்	இரகஙகள்	

� யி ரி ன்  வ ை ரி ய ல் பு ,  வ த ொ ற ை ம் , 
உற�ததி, ப�றவைொர, �யிரபப�ரு்க்கம், �யிர 
இனபப�ரு்க்கமுறை ஆகியவறறைப ப�ொருதது 
�யிர்கள இர்கங்கள, வீரிய ஒடடு இர்கங்கள  
என இரு வற்கப�டுததப�டுகின்ைன. 

இரகஙகள்ை

ஒரு சிறறினததிறகுள ்கொணப�டும் ஒதத 
�ண்பு்கறை உற்டய மறறும் அப�ண்பு்கறை 
அடுதத ்சந்ததி்ககு எவவித மொறைமும் இல்லொமல் 
எடுததுச ப்சல்ல்ககூடிய �யிர வற்க்ககு இர்கம் 
என்று ப�யர.  அ்கததூய்றம உற்டயதொ்க 
இருப�தொல், இர்கங்களின் விறத்கறை மீண்டும் 
�யன்�டுததலொம்.

வணி்க ரீதியில் ்சொகு�டி ப்சய்ய இர்க 
பவளியீடடு்க ்கழ்கததொல், அனுமதி வழங்கப�ட்ட 
ஒதத குணங்கறையுற்டய ஒரு �யிறர இர்கம் 
என்று கூைலொம். இது, 

பதொழில்நுட�ததின் மூலமொ்க மொறறியறமதது 
புதிய இர்கங்கறைத வதொறறுவிப�வத ெயிர 
இனபபெரு்ககம் (Plant Breeding) எனப�டும். 

 7.1	 	பயிர்	இனப்பருககத்தின்	ந�ோககம்	

• குறுகிய ்கொலததில் அதி்க விறைச்சல். 
• ப வ ப � ம்  ம ற று ம்  ஒ ளி  உ ண ர வ ற ை 

இர்கங்கறைத வதொறறுவிததல்.
• பூசசி  மறறும்  வநொய்  எதிரபபுததிைறன 

உண்்டொ்ககுதல்.
• விறை ப�ொருட்களின் தரதறத உயரததுதல்.
• வி ரு ம் � த த ்க ொ த  த ொ வ ர  கு ண ங ்க ற ை 

அ்கறறுதல்.
• வைடசி , ்கைர , உவர  தன்றம  வ�ொன்ை 

�ல்வவறு  சூழ்நிறல்கறையும்  தொஙகி 
வைர்ககூடிய திைறன அறிமு்கப�டுததுதல் 
மறறும் வமம்�டுததுதல்.

• ்சம ்கொலததிய முதிரசசி �ருவதறத அற்டதல்.
• அறனதது �ருவங்கள மறறும் �குதி்களு்ககு 

ஏறை இர்கங்கறை உருவொ்ககுதல். 
• வ த ற வ ்க வ ்க ற �  பு ை ப � ண் பு ்க ற ை த 

வதொறறுவிததல்.
• ்கறை்கப்கொல்லி்கறைத தொஙகும் திைறன 

ஏற�டுததுதல்.
• அறுவற்ட  ப்சய்த  ப�ொருளின்  வ்சமிபபு 

்கொலதறத அதி்கரிததல்.

 7.2	 இனப்பருகக	முறைகள்	

த ொ வ ர ங ்க ளி ன்  இ ன ப ப � ரு ்க ்க ம் 
இரண்டு வற்க்களில் நற்டப�றுகிைது. அறவ: 
ொலினபபெரு்ககம், ொலிலா இனபபெரு்ககம்.

றிலிலிைஇனப்றருககலை

்க ரு வு று த ல்  ந ற ்ட ப � ை ொ ம ல்  த ொ வ ர 
�ொ்கங்களின் மூலம் இனவிருததி ப்சய்வதறகு 
�ொலிலொ இனபப�ரு்க்கம் என்று ப�யர. இதன் 
மூலம் இனவிருததி ப்சய்யப�டுகின்ை தொவரங்கள 
தொறயப வ�ொன்ை வதொறைமும் குணங்களும் 
உற்டயதொ்க இரு்ககும்.

றிலினப்றருககல

்க ரு வு று த ல்  மூ ல ம ொ ்க  ந ற ்ட ப � று ம் 
இனபப�ரு்க்கததிறகு ொலினபபெரு்ககம் 
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2.ை யிரியஉ்றிருள்ை

நெகரி்ததை

ஒ ரு  � யி ரி ல்  உ ள ை 
அறனதது  உயிரணு்க்களின் 
பதொகுபவ� உயிரியறபொருள் 
(Germplasm) ஆகும். இது, 

 i.  �யிர சிறறினதது்ககுத பதொ்டர�ொன 
அறனதது ்கொடடினங்கள,

 ii.  ்ச ொ கு � டி  ப ்ச ய் ய ப � டு ம் 
வமம்�டுததப�ட்ட இர்கங்கள,

 iii.  ்ச ொ கு � டி  ப ்ச ய் ய ப � ்ட ொ த 
வமம்�டுததப�ட்ட இர்கங்கள,

 iv.  உளளூர அல்லது நொடடு இர்கங்கள 
ஆகியவறறை உளை்ட்ககியது.
� ல் வ வ று  இ ்ட ங ்க ளி லி ரு ந் து 

உயிரியறப�ொருட்கறை வ்ச்கரி்க்க (Collection) 
வவண்டியது மி்க மு்ககியம். 

1. ்சொகு�டி்ககு உ்கந்த ்கொடடினதபதரிவொ்கவவொ,
2. ்கலபபு ப்சய்த பின் வதரவு ப்சய்யப�டும் 

புது மரபு வற்கயொ்கவவொ, 
3. முதல் வம்்சொவளி F1 வீரிய இனமொ்கவவொ 

(மொறைம் ப்சய்யப�்டொத),
4. �ொலில்லொ இனபப�ரு்க்க வழி வந்த சிைந்த 

தொவர வற்கயொ்கவவொ,
5. மர�ணு மொறைம் ப்சய்யப�ட்ட �யிரொ்கவவொ 

இரு்க்கலொம். 
ஒ ரு  சி ற றி ன த தி ற கு ள  த னி ப � ட ்ட 

குணங்கறையுற்டய  �ல்வவறு  இர்கங்கள 
்கொணப�டும்.  ஆனொல்,  ஒரு இர்கததிறகுள 
ஒதத குணங்கள மடடுவம ்கொணப�டும். 

 7.4	 	கலபபினஙகள்	/	வீரிய	ஒட்டு	

இரகஙகள்

அ்க ,  புைப  �ண்பு்கைொல்  வவறு�ட்ட 
ப�றவைொர்களின் இன்க்கலப�ொல் வதொன்றும் 
முதல்  ்சந்ததி்ககு  கலபபினம்  ( அ )  வீரிய 
ஒட்டு இரகம் என்று ப�யர. இதறகு ்கலபபின 
வீரியம் (Hybrid Vigour) இருப�தொல் ஒரு 
முறை  மடடுவம  ்சொகு�டி்ககு  �யன்�டுதத  
முடியும்.

 7.5	 	பயிர்	இனப்பருகக	

்ெயல்முறையின்	படிகள்	

�யிர இனபப�ரு்க்க ப்சயல்முறையில் 
நொன்கு �டி்கள உளைன. அறவ:

1. �ல்வவறு முறை்களின் மூலம் மரபியல் 
மொறு�ொடற்ட உருவொ்ககுதல்.

2. வதரவு ப்சய்தல்.
3. மதிபபீடு  ப்சய்து  அல்லது  வ்சொதிதது 

இர்கமொ்க பவளியிடுதல். 
4. விறதப ப�ரு்க்கம் ப்சய்து விவ்சொயி்களு்ககு 

விநிவயொகிததல். 

7.5.1	 	மரபியல்	மோறுபோட்றடை	

உருவோககுதல்

1.ைநறணுததை

தொவரங்கறையும், விலஙகு்கறையும் 
ம னித  வம ற�ொரறவயில்  �ரொம ரிப�தறகு 
வ�ணுதல் (Domestication) என்று ப�யர. 

றயிர்களிதை �டககுலை

நறரினகை கலபபுை றஉறிை

�ிலை �ன்குை அறிநதநத.ை

வ ல ங கு க ளி தை

்்வவந்வறுை குநரிநமிநெிலகள்ை

எண்ணிகிகை ்கிண்டை ஆண்ை

கழுிதியயுல,ை்றண்ைகுபிரியயுலை

நறரினகை கலபபுை ்ெய்துை நகிந்வரிகை

கழுிதை  ரு்விகியது.ை இதன்ை

அறிவயதை்றயர்ைஈக்வஸ் மியூலஸ்.ைஇதுை

குபிரை நறின்றுை ந்வகமிகை ஓடவுல,ை

கழுிதை நறின்றுை ்றிபை சுமககவுலை

 ரு்விககபறழடது.
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றடிகள்

• வி ரு ம் � த த கு ந் த  கு ண ங ்க ற ை யு ற ்ட ய 
ப�றவைொர்கறைத வதரவு ப்சய்ய வவண்டும்.

• வி ரு ம் � த த கு ந் த  � ண் பு ்க ளி ல்  ஒ த த 
்கருநிறல (Homozygous) றய ஏற�டுதத 
தன்  ம்கரந்தசவ்சர்கற்க  ப்சய்யப�்ட 
வவண்டும் (தன் ம்கரந்தசவ்சர்கற்க உளை 
�யிர்களு்ககு இது வதறவயில்றல).

• ம ்க ர ந் த த த ொ ள  மு தி ர ச சி யு ற று , 
ம்கரந்தததூளிறன  இழ்ககும்  முன்பு 
நீ்க்கப�்ட  வவண்டும் .  இதனொல்  தன் 
ம ்க ர ந் த ச வ ்ச ர ்க ற ்க  ஏ ற � ்ட ொ ம ல் 
தவிர்க்கலொம். 

• ற�்கறை்க ப்கொண்டு மூடுதல், அற்டயொை 
அ ட ற ்ட  கு றி யி டு த ல் ,  ்க ட டு த ல் , 
வ�ொன்ைவறறை ஆண் மறறும் ப�ண் 
மலர்களில் / ப்சடி்களில் ப்சய்தல் வவண்டும். 

• மூ ்ட ப � ட டி ரு ந் த  ஆ ண்  ம ல ர ்க ளி ன் 
ம்கரந்ததறத  மூ்டப�டடிருந்த  ப�ண் 
ம ல ர ்க ளி ன்  சூ ல் மு டி ்க ளி ல்  தூ வ 
வவண்டும். 

்கருவுறறு முதிரசசியற்டந்த ்கனி்களில் 
இ ரு ந் து  வி ற த ்க ற ை ச  வ ்ச ்க ரி த து ,  F 1 
தறலமுறைறயப �ரொமரி்க்க வவண்டும். 

(i)ைதன்மகரநதச்நெர்கிகயுிடயை

றயிர்களிதைஇனககலபபுை்ெய்தத

தறலமுறைத வதரவு முறை (Pedigree 
m e t h o d ) ,  தி ர ள  ்க ல ப பு  மு ற ை ,  பி ன் 
தறலமுறை்க  ்கலபபு  (தன்  மறறும்  அயல் 
ம்கரந்தசவ்சர்கற்கயுற்டய �யிர்களு்ககும் ஏறைது) 
வ�ொன்ை முறை்கள பின்�றைப�டுகின்ைன. 

3.ைதி்வரைஅறிமுகபறடு்துததை

• இ து  ப வ ளி ந ொ ட டி லி ரு ந் வ த ொ , 
உளநொடடிவலவய ஒரு �குதியிலிருந்து 
வவவைொர  �குதி்கவ்கொ  தொவரங்கறை 
அறிமு்கப�டுததுவது (Plant Introduction) 
ஆகும்.

• மொறு�ட்ட ்கொலநிறலயில் இததொவரம் 
(தொவரங்கள) புது  சூழலு்ககு  வொழ 
�ழகி்கப்கொளளும்.

 (உ .ம்) நில்க்க்டறல  பிவரசிலிலிருந்து 
இந்தியொவு்ககு அறிமு்கப�டுததப�ட்டது. 
இ ர ப � ர  ப த ன்  ம ற று ம்  ம த தி ய 
அபமரி்க்கொவிலிருந்து  இந்தியொவிறகு 
அறிமு்கப�டுததப�ட்டது. இவவொறு ஒரு 
�யிறர அல்லது தொவரதறத வவவைொர 
� கு தி யி ல்  அ றி மு ்க ப � டு த து ம் வ � ொ து 
� யி ர ்க ளு ்க கு  தீ ங கு  வி ற ை வி ்க கு ம் 
பூசசி்கள ,  வநொய்்க்கொரணி்கள  மறறும் 
்கறை்கள வ�ொன்ைறவயும் அறிமு்கமொகும் 
அ�ொயமும் ஏற�டுகிைது. தறவ�ொதுளை 
பதொறறுததற்ட ்கொபபுச ்சட்டததின் கீழ் 
இபபிரசசிறன ஏற�்டொமல் தவிர்க்கலொம். 

4.ைஇனககலபபு

இரு வவறு மரபியல் �ண்பு்கறை உற்டய 
தொவரங்கறை ்கலபபு ப்சய்தல் இன்ககலபபு / 
இன்ககலபொ்ககம் (Hybridization) ஆகும். 
மொறு�ட்ட �ண்பு்கறையுற்டய �ரம்�றரறய 
உ ரு வ ொ ்க கு வ வ த  இ த ன்  வ ந ொ ்க ்க ம ொ கு ம் . 
தொயொதித தொவரங்களில் ்கொணப�டும் மொறு�ட்ட 
உயிரணு்க்களின் எண்ணி்கற்கறயப ப�ொருதது, 
தறலமுறை்களில் வவறு�ொடு ்கொணப�டும். 
ப�ண் மறறும் ஆண் ப்சடி்களின் ்கலபபினொல் 
உருவொகும் F1 வீரிய ஒடடு ர்கம் (Hybrid) என்று  
அறழ்க்கப�டுகிைது. 

இனககலபபுை்தி தொழறல

இ ன ்க ்க ல ப பு  ப ்ச ய் வ த ற கு  மு ன் பு 
பூ்ககும்  ்கொலம் ,  ம்கரந்தமும்  சூல்முடியும் 
ம்கரந்தசவ்சர்கற்க்ககு  தயொரொகும்  வநரம் , 
ம்கரந்தததின்  வீரியம்  ஆகிய  த்கவல்்கறை 
இனபப�ரு்க்கம் ப்சய்�வர அறிந்திரு்க்க வவண்டும். 
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ப்சய்யும் சிறறினங்களிலும் உட்கலபபு ப்சய்வதொல், 
அவறறின் வீரியததிலும், ்கருவுறும் தன்றமயிலும் 
எதிரமறை �ொதிபபு ஏற�டுகிைது. இந்நிறல்ககு 
உட்கலபபு வீழ்சசி  (Inbreeding Depression) 
என்று  ப�யர .  இதறகு  மொைொ்க  இரு  வவறு 
மரபு்ககூறு்களு்ககு (Strains) இற்டவய ஏற�டும் 
்கலபபு ,  வீரியதறத  அதி்கரி்ககிைது .  இதறகு 
கலபபின வீரியம் (Hybrid Vigour / Heterosis) 
என்று  ப�யர .  இதனொல்  வமம்�டுததப�ட்ட 
இ ர ்க ங ்க ளி ல்  ப � ரு ம் � ொ ல ொ ன ற வ  வீ ரி ய 
ர்கங்கைொ்கவவொ ,  �ல்வற்க்க  ்கலப�ொ்கவவொ 
(Composites) இரு்ககின்ைன.

்கலபபின வீரியப �ண்பு ம்க்கொசவ்சொைம், 
வ ்ச ொ ை ம் ,  ்க ம் பு ,  ப ந ல் ,  பீ ட ரூ ட ,  த ்க ்க ொ ளி , 
ஜி னி ய ொ ,  ப � ட டு னி ய ொ ,  மு ட ற ்ட ்க வ ்க ொ ஸ் , 
ப வ ள ை ரி  வ � ொ ன் ை  வ ணி ்க ப  � யி ர ்க ளி ல் 
� ய ன் � டு த த ப � ட டு ள ை து .  ம ொ ,  ஆ ப பி ள , 
ப்கொய்யொ, வரொஜொ, ்டொலியொ, ்சொமந்தி வ�ொன்ை 
�ொலில்லொ  இனபப�ரு்க்கப  �யிர்களிலும் 
்கலபபின வீரியததொல், வீரிய ஒடடு இர்கங்கள  
பிர�லமற்டந்துளைன. 

5.ைெடுபமிஉைைஇனப்றருககலை

ஓ ர  உ யி ரி ன த தி ன்  � ண் பு ்க ளி ல் 
எ தி ர � ொ ர ொ ம ல்  தி டீ ப ர ன் று  வ த ொ ன் று ம் , 
�ொரம்�ரிய மொறைம் சேடுதிமாற்றம் (Mutation) 
என்று அறழ்க்கப�டுகிைது. இம்மொறைங்கள 
நிரந்தரமொன மொறைங்கைொகும். இம்மொறைங்கள 
இயறபியல்  மறறும்  வவதிபப�ொருட்கைொல் 
தூண்்டப�டுகின்ைன. அறவ ்சடுதிமொறறி்கள 
(Mutagens) என்ைறழ்க்கப�டுகின்ைன.

(i)ைஇயஉபியதைெடுபமிஉறிகள்

X - ்கதிர்கள ,  ்கொமொ்க்கதிர்கள ,  புை 
ஊதொ்க ்கதிர்கள, ஆல்ஃ�ொ து்கள்கள, பீட்டொ 
து்கள்கள,  வவ்கமொன மறறும் பவப�மொன 
நியூடரொன்்கள.

(ii)ைஇரெியனைெடுபமிஉறிகள்

ஈ த ற த ல்  மீ த வ த ன்  ்ச ல் வ � ொ வ ன ட 
(EMS), மீதறதல் மீதவதன் ்சல்ஃவ�ொவனட 
(MMS), ற்டமீதறதல் றநடவரொ்சமின் (DMN), 

(ii)ைஅயதமகரநதச்நெர்கிகயுிடயை

றயிர்களிதைஇனககலபபுை

ஒரு வழி்க ்கலபபு (A×B), இருவழி்க 
்கலபபு [(A×B) × (C×D)], முவவழி்க்கலபபு 
[(A×B) × C], உளவற்க்க ்கலபபு (உட்கலபபினம் 
× திைந்த ம்கரந்தசவ்சர்கற்கயுற்டய இர்கம்), 
கூடடின்க்கலபபு  (�ல  உட்கலபபினங்கள) 
வ�ொன்ை முறை்களில் இன்க்கலபபு ப்சய்யப�டடு 
விரும்�ததகுந்த  குணங்கறையுற்டய  வீரிய 
ஒடடு இர்கங்கள உருவொ்க்கப�டுகின்ைன. 

இனககலபபுை்விககள்

ப � ொ து வ ொ ்க  இ ர ண் டு  வ ற ்க ய ொ ன 
இன்க்கலப�ொ்க்கம் ப்சய்யப�டுகிைது. அறவ: 

1. சிறறின்ககலபபு
 ஒ ரு  வ � ரி ன த தி ன்  இ ரு  வ வ று 

சிறறினங்களு்ககு இற்டவய ஏற�டும் 
்கலபபு சிறறின்க்கலப�ொகும்.

 (உ.ம்) ்கரும்பு, �ருததி 
 கரும்பு: சக்காரம் அஃபிசினேரம் × ச. பகார்பரி
 ெருத்தி: ் காசிப்பியம் ஆரனபகாரியம் × ் கா. ஹிரசுட்டம்

2. ்ெரின்ககலபபு 
 இரு வவறு வ�ரினங்களு்ககு இற்டவய 

ஏற�டும் ்கலபபு வ�ரின்க்கலப�ொகும். 
 (உ.ம்) டிரிடடி்ம் ஈஸ்டிவம் × ்சன்ல் சீரியல் 

(வ்கொதுறம)  ↓  (றர) 
டிரிடடிவ்கல்

(iii)ை ழகலபபுைவீழ்ச்சிைமஉறுலைகலபபினைவீரியல

அ ய ல்  ம ்க ர ந் த ச வ ்ச ர ்க ற ்க யு ற ்ட ய 
சி ற றி ன ங ்க ளி லு ம் ,  வ வ று � டு  ்க ரு நி ற ல 
(Heterozygous) உற்டய �ொலில்லொ இனபப�ரு்க்கம் 
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7.ைபசுை்வளர்பபுை

�யிர வமம்�ொடடில் திசு வைரபபு நவீன 
முறையொகும். ்கடடுப�டுததப�ட்ட சூழலில், ஏறை 
்கலன்்களில், குறிபபிட்ட ்சதது்க்கறை்க ப்கொண்்ட 
ஊ்ட்கங்களில் பதொறறு நீ்க்கம் ப்சய்யப�ட்ட 
அறை்களில்,  தொவரததிசு்க்கறை வைரதது, 
முழுறமப�றை தொவரமொ்க மொறறும் உததி்ககு 
திசு வளரபபு (Tissue Culture) என்று ப�யர.

8.ைமரபுபை்றிறியியதைமஉறுலை

 யிரி்்தி தொழறல

விரும்�ததகுந்த �ண்பு்ககுத ்கொரணமொன 
ம ர பு ்க கீ ற றி ன்  ( D NA )  ஒ ரு  � கு தி ற ய ப 
பிரிதபதடுதது ,  குறிபபிட்ட  �ொ்கடீரியததில் 
உடபுகுததி, அணுவு்ககுள ப்சலுததுதவல மரபுப 
ப�ொறியியல் மறறும் உயிரிதபதொழில்நுட�ததின் 
(Genetic Engineering and Biotechnology) 
வநொ்க்கமொகும். இது நவீன �யிர வமம்�ொடடுத 
பதொழில்நுட�மொகும்.

வ ்க ொ து ற ம ,  � ொ ர லி ,  ஓ ட ஸ் , 
ம்க்கொசவ்சொைம், ்கரும்பு, ்கடுகு, வ்சொயொபீன்ஸ், 
�ருததி, புற்கயிறல, த்க்கொளி, உருறை்ககிழஙகு, 
நில்க்க்டறல, சூரிய்கொந்தி வ�ொன்ை �யிர்களில் 

மொலி்க  றைடரற்சட  (MH), றைடரசின்  
வ�ொன்ைறவ. 

6.ைறலமரறணு்ை்திகுபபுை/ைறன்மயநிிலை

மு ழு ற ம ய ொ ன  ம ர பு த தி ரி ்க ளி ன் 
(Chromosome) எண்ணி்கற்க இரு பதொகுதி 
(Diploid) எண்ணி்கற்கறய்க  ்கொடடிலும் 
அதி்கமொ்க ஓர உயிரினததில் ்கொணப�ட்டொல், 
அது �லபதொகுதி (Polyploid) எனப�டுகிைது. 
இதறகு  �லமர�ணுத  பதொகுபபு  அல்லது 
�ன்மயநிறல (Polyploidy)  என்று ப�யர. 
வ ்க ொ ல் சி சி ன்  எ ன் ை  வ வ தி ப ப � ொ ரு ற ை 
றவதது வநரததி ப்சய்து �ன்மயநிறலறயத  
தூண்்டலொம். 

தொனியங்கள, வவர்கள, கிழஙகு்கள, 
மலர்கள ஆகியவறறின் அைறவப ப�ரிதொ்க்கவும், 
விறதயில்லொ்க ்கனி்கள உருவொ்க்கவும், மூலிற்கத 
தொவரங்களின்  ப்சயல்கூறு்களின்  (Active 
Ingredients) தரதறத அதி்கரி்க்கவும் இம்முறை 
�யன்�டுததப�டுகிைது. திரொடற்ச, ப்கொய்யொ, 
தரபூ்சணி வ�ொன்ை �யிர்களில் விறதயில்லொ 
்கனி்கள விரும்�ப�டுகின்ைன. 
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7.6.1	 	நமம்படுத்தபபட்டை	விறதகளின்	

வறககள்	

1. ்கரு விறத (Nuclear seed)
2. வல்லுநர விறத (Breeder seed) 
3. ஆதொர விறத (Foundation seed)
4. ்சொன்ைளி்க்கப�ட்ட விறத (Certified seed) 

கரு	விறத

விறத உற�ததி்ககு இதுவவ மூலமொகும். 
ஒ ரு  வ ல் லு ந ர ொ ல்  உ ரு வ ொ ்க ்க ப � ட டு , 
�ரொமரி்க்கப�டும் விறத்ககு ்கருவிறத என்று 
ப�யர. இதன் அ்கததூய்றம 100% ஆகும்.

வல்லு�ர்	விறத

்கரு  விறதயிலிருந்து  ப�ைப�டுவது 
வல்லுநர  விறதயொகும் .  இது  வல்லுநரின் 
வமற�ொரறவயில்  ஆரொய்சசி  நிறலயததில் 
உற�ததி  ப்சய்யப�டும்  விறதயொகும் .  இது 
1 0 0 %  அ ்க த தூ ய் ற ம  ப ்க ொ ண் ்ட து .  இ த ன் 
அ ற ்ட ய ொ ை  அ ட ற ்ட  ம ஞ ்ச ள  நி ை த தி ல் 
இரு்ககும்.

ஆதோர	விறத

இது வல்லுநர விறதயிலிருந்து உற�ததி 
ப்சய்யப�டுகிைது. இது அரசுப �ண்றண்களிவலொ, 
தனியொர  விறத  உற�ததியொைர்கைொவலொ 
உற�ததி ப்சய்யப�டுகிைது. இதன் அ்கததூய்றம 
99.5% ஆகும் .  இதன்  அற்டயொை  அடற்ட 
பவளறை  நிைததில்  இரு்ககும் .  இவவிறத 
இருநிறல்கறை  (ஆதொர  விறத- I ,  ஆதொர 
விறத –II) உற்டயது.

இ ம் மு ற ை யி ல்  � ல  பு தி ய  இ ர ்க ங ்க ள 
உருவொ்க்கப�டடுளைன. 

7.5.2	 நதர்வு	்ெயதல்

இது �ழறமயொன  �யிர வமம்�ொடடு 
முறையொகும். இயறற்கயொன வதரவு மறறும் 
ப்சயறற்கயொன வதரவு என வதரவு ப்சய்தல் 
இருவற்கப�டும் .  �ரிணொம  வைரசசியில் , 
இ ய ற ற ்க த  வ த ர வு  ந ற ்ட ப � ற ை த ொ வ ல வ ய 
உ ள ளூ ர  இ ர ்க ங ்க ள  ஓ ரி ்ட த தி ல்  
்கொணப�டுகின்ைன. 

ப ்ச ய ற ற ்க ய ொ ன  வ த ர வு  எ ன் � து 
மனிதனொல் ப்சய்யப�டுவது ஆகும். �ல்வவறு 
� ண் பு ்க ற ை யு ற ்ட ய  ப த ொ கு தி யி லி ரு ந் து , 
வி ரு ம் � த த கு ந் த  � ண் பு ்க ற ை யு ற ்ட ய 
தொவரங்கறைத வதரவு ப்சய்தல் ப்சயறற்கயொன 
வதரவொகும். 

கூடடுத வதரவு (Mass Selection), 
நல்விறதத வதரவு (Pure - line Selection), 
�டியொ்க்கத  வதரவு  (Clona l  S e lec t ion) 
வ�ொன்ைறவ வதரவு ப்சய்தலின் வற்க்கைொகும். 

 7.6	 விறத	

அடுதத ்சந்ததிறய உருவொ்க்க்ககூடிய 
்க ரு வு ற ை  சூ ல ்க த தி ற கு  வி ் த  எ ன் று 
ப � ய ர .  வி ற த ப � த ற கு ப  � ய ன் � டு ம் 
தொவரங்களின் �ொ்கங்களும் விறத்கள என்வை 
அ ற ழ ்க ்க ப � டு கி ன் ை ன .  வி ற த  உ ற � த தி 
ப்சய்யும்வ�ொது அ்கததூய்றம அல்லது மர�ணுத 
தூய்றம பதொ்டரந்து �ரொமரி்க்கப�்ட வவண்டும். 
அதனொல் அறவ மீண்டும் மீண்டும் உற�ததி 
ப்சய்யப�்ட வவண்டும். 
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ெோன்ைளிககபபட்டை	விறத

இ து  ஆ த ொ ர  வி ற த யி லி ரு ந் து 
ப�ைப�டுகிைது. இறத வதசிய விறத்க்கழ்கவமொ, 
தனியொர விறத நிறுவனங்கவைொ, விவ்சொயி்கவைொ 
உற�ததி ப்சய்யலொம். இது மொநில விறதச 
்சொன்ைளிபபு மு்கறமயொல் ்சொன்ைளி்க்கப�டடிரு்க்க 
வவண்டும். இதன் அ்கததூய்றம 99% ஆகும். 
இதன் ்சொன்று அடற்ட நீல நிைததில் இரு்ககும். 

உணறமயோன	முத்திறரயிடைபபட்டை	விறத	

இவவிறத விறதச ்சொன்றுத துறையின் 
எல்றல்ககு உட�ட்டதல்ல; முறைபபுததிைன் 
மறறும் புைததூய்றம மடடுவம வ்சொதி்க்கப�டும். 
எந்த விவ்சொயி வவண்டுமொனொலும் இவவிறதறய 
உற�ததி ப்சய்ய இயலும். ஆனொல் உண்றமயொன 
முததிறரவயொடு மடடுவம விற�றன ப்சய்ய 
வவண்டும். விறதச ்சொன்றிறன விரும்பினொல் 
ப�றறு்கப்கொளைலொம். 

தரமினைவிதயின்ைறண்புகள்

• அ்கததூய்றம
• புைததூய்றம
• அதி்க முறைபபுததிைன் 
• ்கறை விறத்களின் ்கலபபு இல்லொறம
• பிை �யிர விறத்களின் ்கலபபின்றம
• வநொயறை விறத்கள
• ஏறை ஈரப�தம்.

�யிரு்கவ்கறைவொறு ்சொன்ைளிபபு்க்கொன 
குறைந்த�ட்ச  தரம்  மொறு�டும் .  �ல்வவறு 
�யிர்களின்  தரமொன  விறத்கறை  உற�ததி 
ப்சய்து, விவ்சொயி்களு்ககு விநிவயொகி்க்க, நமது 
நொடடில் முறைப�டுததப�ட்ட திட்டம் உளைது. 
அறவ: வதசிய விறத்க ்கழ்கம் (NSC), மொநில 
விறத்க ்கழ்கம் (SSC), மொநில விறதச ்சொன்று 
மு்கறம (SSCA) ஆகும். இறவ இந்தியொவில் 
விறதச  ்சொன்ைளிபபு  மறறும்  விநிவயொ்கம் 
ப்சய்வதற்கொன ப�ொறுபபு நிறுவனங்கைொகும். 

 7.7	 	தரமோன	விறத	உறபத்திககோன	

படிகள்	

்ச ொ கு � டி  மு ற ை ,  � யி ர  வி ல கு 
தூரம்,  ்கலவன் நீ்ககுதல்,  �யிர �ொது்கொபபு, 
அறுவற்ட மறறும் அறுவற்ட பின் வநரததி 
ஆகியறவ  தரமொன  விறத  உற�ததி்க்கொன  
�டி்கைொகும்.

ெிகுறடிைமுிைை

விறதபபு அல்லது ந்டவு, �யிர இற்டபவளி 
�ரொமரிபபு, உர நிரவொ்கம், ்கறை வமலொண்றம, 
ஊ டு ்ச ொ கு � டி  வ வ ற ல ்க ள  வ � ொ ன் ை ற வ 
�யிர ்சொகு�டி்ககு பின்�றைப�டுவது வ�ொல் 
இருந்தொலும், விறத உற�ததி ப்சய்யும்வ�ொது 
அ்கததூய்றம �ொதி்க்கொமல் இரு்க்க மிகுந்த 
்கவனதது்டன் ்சொகு�டி முறை்கறைப (Package 
of Practices) பின்�றை வவண்டும். 

றயிர்ைவலகுைதூரலை

வி ற த  உ ற � த தி யி ன்  வ � ொ து  ஒ ரு 
�யிரின்  பவவவவறு  இர்கங்களு்ககிற்டவய 
அயல்  ம்கரந்தசவ்சர்கற்க  மூலம்  ஏற�டும் 
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 ிையிழடுைமூடுததை

பூசசி்கள மறறும் ்கொறறின் மூலமொ்க 
அயல் ம்கரந்தசவ்சர்கற்க ந்ட்க்கொமலிரு்க்க, 
பூ்க்கள உளை �குதிறய ப்கொசுவறல, ்கொகித 
உறை, றநலொன் உறை்கள ப்கொண்டு மூடும் 
முறை (Bagging) பின்�றைப�டுகிைது. உறையின் 
அடி�ொ்கதறத ்கடடிவி்ட வவண்டும். 

கல்வன்ைநீககுததை

�யிறர  வயலில்  விறதததது  முதல் 
வ்சமிபபு வறர பின்�றைப�்ட வவண்டிய ப்சயல் 
்க ல வ ன்  நீ ்க கு த ல ொ கு ம்  ( R o g u i ng ) .  வ வ று 
சிறறினதறதச வ்சரந்த �யிர, ஒவர சிறறினதறதச 
வ்சரந்த  வவறு  �யிர ,  வவறு  இர்கம் ,  அவத 
இர்கததிலிருந்து மொறு�ட்ட �ண்பு்கறை உற்டய 
�யிர, ்கறை்கள ஆகியவறறை நீ்ககுதலு்ககு்க 
கலவன் நீ்ககுதல் என்று ப�யர. 

்கலவன் நீ்ககுவதற்கொன வயல் ஆய்வு 
பூ ்க கு ம்  த ரு ண த து ்க கு  மு ன் னு ம் ,  பூ த த 
பின்பும், அறுவற்ட்ககு முன்பும் 3 – 4 முறை 
ப ்ச ய் ய ப � டு கி ை து .  வ ம லு ம்  பூ ச சி ,  வ ந ொ ய் 
தொ்க்கப�ட்ட  �யிர்களும்  நீ்க்கப�டுகின்ைன . 
இது அ்கததூய்றமறயப �ொது்கொ்க்க நொம் ப்சய்ய 
வவண்டிய மு்ககியமொன ப்சயலொகும். 

அறுவற்ட ப்சய்ததிலிருந்து வ்சமிபபு்க 
கி ்ட ங கி ற கு ச  ப ்ச ல் லு ம்  வ ற ர  ம ொ று � ட ்ட 
�ண்பு்கறையுற்டய விறத்கள நீ்க்கப�டுகின்ைன. 
அறுவற்ட பின் வநரததி்ககு நொம் �யன்�டுததும் 
இயந்திரங்கள  சுததமொ்கப  �ரொமரி்க்கப�்ட 
வ வ ண் டு ம் .  ்க ல ப பி ன ங ்க ற ை  உ ற � த தி 

இன்க்கலபற�த தவிர்க்க �ரொமரி்க்கப�டும் 
குறைந்த�ட்ச இற்டபவளி ெயிர விலகு தூரம் 
அல்லது விலகல் தூரம் (Isolation Distance) 
எனப�டுகிைது.

பயிர்

விலகு	தூரம்	(மீ)

ஆதோர	

விறத

ெோன்று	

விறத

்�த,ைநகிதுிம,ை

நிலககடில,ைநெியிை

்மிச்ிெ

3 3

 ளுநது,ைறிசிபறயறு,ை

்கிண்ிடககடில

10 5

தககிளி 50 25

றரு்ப 50 30

எள் 100 50

க்தரி,ைது்விர,ைநெிளல 200 100

ஆமைககு 300 150

்்வண்ிட,ைமிளகிய்,ை

சூரியகிநப,ைகலபபினை

மககிச்நெிளல,ைகடுகு

400 200

பூெணிைகுடுலறபை

றயிர்கள்

800 400

்்வஙகியல,ைநகரழ,ை

கலபுை(கலபபினல)ை

1000 500

கிலிிஃைபிள்வர்,ை

்்வஙகியல,ைமுள்ளஙகி

1600 1000

இது �யிரு்ககுப �யிர மொறு�டும். தன் 
ம்கரந்தசவ்சர்கற்க  உளை  �யிர்களு்ககு்க 
குறைவொ்கவும் ,  அயல்  ம்கரந்தசவ்சர்கற்க 
மறறும்  ஓரைவு  அயல்  ம்கரந்தசவ்சர்கற்க 
உற்டய  �யிர்களு்ககு  அதி்கமொ்கவும்  �யிர 
விலகு தூரம் �ரொமரி்க்கப�்ட வவண்டும்.
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இ)ைைபூ்தைபின்ைஅறு்விடககுைமுன்ை

்ெய்யபறடுலைஆய்வுை

• ்க்டந்த இரு ஆய்வு்களிலும் ்கண்்டறிந்தறத 
உறுதிப�டுததி வழங்கப�ட்ட ஆவலொ்சறன 
பி ன் � ற ை ப � டு கி ை த ொ  எ ன் � ற த 
நிச்சயப�டுததுதல். 

• விறத  உற�ததியொைரி்டம்  எபவ�ொது , 
எப�டி அறுவற்ட ப்சய்வது என்�து �றறி 
விை்ககுதல்.

ஈ)ைஅறு்விடயின்நறிதுை்ெய்யபறடுலைஆய்வு

• �யிர முதிரசசிறய உறுதிப�டுததுதல். 
• வதொரொயமொன  விறத  உற�ததிறய்க 

்கண்ககி்டல்
• அ று வ ற ்ட  ம ற று ம்  அ று வ ற ்ட ்க கு ப 

பி ன்  ப ்ச ய் ய ப � டு ம்  ப ்ச ய ல் ்க ளு ்க கு 
வழி்கொடடுதல்.

• இறவ தவிர விறத உற�ததியின் வ�ொது 
்சொகு�டி முறை �றறி வழி்கொடடுதல்.

• அறுவற்ட்ககுப  பின்  சுததப�டுததும் 
�ணி்ககு ஏற�ொடு ப்சய்தல்.

• விறத மொதிரி எடுதது விறத ஆய்வ்கதது்ககு 
�ரிவ்சொதறன்ககு அனுபபுதல்.

• விறத்க குவியல்்களு்ககு குவியல் எண் 
வழஙகி, விறத்கறை மறு ஆய்வு ப்சய்து, 
விறத்க்கொன ்கொலொவதி நொறை்க ்கண்ககீடு 
ப்சய்து ,  ்சொன்று  அடற்ட  ப�ொருததி 
முததிறரயிடுதல்.

• விறதச ்சொன்ைளிபபு பதொ்டர�ொன �திவவடு 
மறறும் அறி்கற்க்கறைப �ரொமரிததல் 
வ�ொன்ை அறனததுப �ணி்களும் விறதச 
்சொன்று அலுவலறரச வ்சரும். 

7.8.2	 விறத	ஆயவோளரின்	பணிகள்	

• விறத  உற�ததி  ப்சய்து  ்சொன்ைளிதத 
பின்னர விறத ஆய்வொைரின் �ணி்கள 
பதொ்டஙகுகிைது.

• விற�றன்ககு  றவ்க்கப�டடுளை  எந்த 
விறத சிப�தறதயும் திைந்து, அதிலிருந்து 
மொதிரி்கள எடுதது ஆய்வு்ககு அனுப�வும், 
்ச ட ்ட த து ்க கு ப  பு ை ம் � ொ ்க  வி ற த ்க ள 
்ச ந் ற த யி ல்  இ ரு ப பி ன்  அ த ற ்க ொ ன 
ந்டவடி்கற்க எடு்க்கவும், ்கொலொவதியொன 

ப்சய்யும்வ�ொது அறுவற்ட ்கவனமொ்கச ப்சய்யப�்ட 
வவண்டும். 

 7.8	 விறத	ெோன்ைளிபபு	

விறத மூலதறத �ரிசீலிப�து மறறும் 
விறத அறி்கற்க �திவு ப்சய்வது, வயலொய்வு 
ப்சய்வது, அறுவற்டயின் வ�ொதும் அறுவற்ட்ககுப 
பின்னும் ்கண்்கொணிப�து, விறத மொதிரி எடுதது 
விறத  ஆய்வ்கதது்ககு  அனுபபி  றவப�து , 
விறதச  ்சொன்று  அடற்டறய  ்கடடி  சிப�ம் 
அற்டததிருப�றத உறுதி ப்சய்வது வ�ொன்ை ஐந்து 
நிறல்கறை விறதச ்சொன்ைளிபபு உளை்ட்ககியது.

7.8.1	 	விறதச்	ெோன்று	அலுவலரின்	பணிகள்	

விறதப �ண்றண அறமப�திலிருந்து 
விறதச ்சொன்று வழஙகும் வறர உளை �ணி்கள 
விறதச ்சொன்று அலுவலறரச ்சொரந்ததொகும். ஒரு 
�யிரு்ககு குறைந்த�ட்சம் இருமுறை வயலொய்வு 
ப்சய்ய வவண்டும்.

அ)ைபூபறதஉகுைமுன்ை்ெய்யபறடுலைஆய்வு

• விறத  அறி்கற்கயில்  உளைது  வ�ொல் 
விறதப �ண்றணயின் இருபபி்டம் மறறும் 
�ரப�ைவு உளைதொ என்று �ரிசீலிததல்.

• விறத மூலதறத உறுதிப�டுததுதல்.
• விறத்கள ்சரியொன விகிதததில் உளைதொ 

என்�றதயும்  எல்றல  வரிற்ச்கறையும் 
்சரி�ொரததல். 

• கு றி ப பி ட ்ட  � யி ர  வி ல ்க ல்  தூ ர ம் 
ப ்க ொ டு ்க ்க ப � ட டு ள ை த ொ  எ ன் � ற த 
உறுதிப�டுததுதல்.

• ்கலவன்்கறை்க ்கண்்டறிந்து நீ்க்க விறத 
உற�ததியொைரு்ககு வழி்கொடடுதல்.

• ்சரியொ்க ்கலவன்்கள நீ்க்கப�டடுளைதொ 
என்�றத ஆய்வு ப்சய்தல்.

ஆ)ைபூககுலைநறிதுை்ெய்யபறடுலைஆய்வு

• �யிர விலகு தூரம் �ரொமரி்க்கப�டுவறத 
உறுதி ப்சய்தல். 

• ்கலவன்  மறறும்  ்கறை்கள  ்சரியொ்க 
நீ்க்கப�டுவறத உறுதி ப்சய்தல்.
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இில்வ ை்தளி்ததை

பூ  உ தி ர வ ற த த  த டு ்க ்க ,  பூ ்க கு ம் 
தருணததில் 10 நொட்கள இற்டபவளியில் 20 
ppm NAA வைரசசி  ஊ்ககிறய  3 - 4 முறை 
பதளி்க்க வவண்டும். 

முபர்ச்சிைமஉறுலைஅறு்விடை

பூதத  70 நொட்களில்  ்கொய்்கள  �சற்ச 
நிைததிலிருந்து �ழுபபு நிைததிறகு மொறும். இது 
விறத்கள முதிரசசி அற்டந்ததின் அறிகுறியொகும். 
பூதத 70 – 75 நொட்களில் ்கொய்்கறை அறுவற்ட 
ப்சய்ய வவண்டும். தொமதிதது அறுவற்ட ப்சய்தொல் 
்கொய்்கள பவடிதது விறத்களின் தரம் �ொதி்க்கப�டும். 

தரலைபிரி்தத

2 4  /  6 4 ”  வ ட ்ட த  து ற ை யு ள ை 
உவலொ்க ்சல்லற்டயின் மூலம் விறத்கள தரம் 
பிரி்க்கப�டுகின்ைன. 

மகசூத 100ைகிகி/ைஎகடர்

நெமிபபுை

1. ்கொர�ன்்டசிம் 50% WP – 2.0 கி/கிகி விறத
2. உபபு்க்கலறவ – 3.0 கி/கிகி விறத  (பளீசசிங 

தூள + சுண்ணொம்புததூள + அரபபு 
இறலததூள @ 5:4:1 என்ை விகிதததில்) 
ஆகியவறறை்க ப்கொண்டு விறத வநரததி 
ப்சய்து ஒரு வரு்டததிறகு துணிபற�யில் 
வ்சமி்க்கலொம். 

7.9.2	 	் வணறடை	வீரிய	ஒட்டு	இரக	

விறத	உறபத்தி	

ப வ ண் ற ்ட  ஓ ்க ர ா  எ ன் று 
அறழ்க்கப�டுகிைது. இது ப�ரும்�ொலும் அயல் 
ம்கரந்தசவ்சர்கற்க உளை �யிரொகும். வீரிய ஒடடு 
இர்க விறத உற�ததியில் ஆண், ப�ண் என இரு 
இர்கங்கள ப�றவைொரொ்க வைர்க்கப�டுகின்ைன. 
ப�ண் இர்கப பூ்க்களின் ம்கரந்ததறத நீ்ககி விடடு 
ஆண் இர்க பூ்க்களில் இருந்து ம்கரந்ததறத 
எ டு த து ,  ப � ண்  பூ ்க ்க ளி ன்  சூ ல் மு டி யி ல் 
த்டவி இன்க்கலபபு ப்சய்யப�டுகிைது. இதன் 
்சந்ததியின்  விறதறய  மீண்டும்  விறத்க்கப 
�யன்�டுதத்ககூ்டொது. 

விறத்கள , தரம்  குறைந்த  விறத்கள , 
்சொன்று அடற்ட இல்லொமல் விற்கப�டும் 
விறத்கள  இருப�தொ்கத  பதரிந்தொல் 
அ வ ற றி ன்  வி ற � ற ன ற ய த  த டு த து , 
த்க்க  ்சட்ட  ந்டவடி்கற்க  எடு்க்கவும் , 
்சம்�ந்தப�ட்ட ஆவணங்கறைப �றிமுதல் 
ப ்ச ய் ய வு ம்  வி ற த  ஆ ய் வ ொ ை ரு ்க கு 
அதி்கொரம் வழங்கப�டடுளைது. 

• ்சந்வத்கததிறகு  இ்டமொன  விறத்களின் 
மொதிரிறய ஆய்வு்ககு அனுபபுவது,

• தன்ககு வர்ககூடிய விறத ்சம்�ந்தமொன 
பு்கொர்கறை ஆரொய்வது,

• அவரொல் ப்சய்யப�ட்ட ஆய்வு்கறையும் 
அதன் பதொ்டர�ொன ந்டவடி்கற்க்கறையும் 
பதொகுதது ஆவணங்கைொ்க �ரொமரிப�து, 
அவறறின் த்கவல்்கறை விறதச்சொன்று 
இய்ககுநரி்டம் ்சமரபபிப�து,

• துறை வமலதி்கொரியின் அறிவுறுததலின்�டி 
ம ற ை  � ணி ்க ற ை  வ ம ற ப ்க ொ ள வ து 
வ � ொ ன் ை ற வ  வி ற த  ஆ ய் வ ொ ை ரி ன் 
�ணி்கைொகும். 

 7.9	 விறத	உறபத்தி	

7.9.1	 முருஙறக	இரக	விறத	உறபத்தி	

றழடல ஜூிலை-ைஅகநடிறர்

விதயளவு 0.5ைகிகிை/ைஎகடர்ை

இிட்்வளி 3×3ைமீ

விதபபு 2-ை3ைவிதகள்/ைகு 

வலகதைதூரலை

வல்லுநர விறத - 1000 மீ 
்சொன்றிதழ் ப�றை விறத - 500 மீ

 ரைஅளவுை

அடியுரம்:  பதொழுஎரு 15 கிகி / குழி  
100:200:50 கி NPK / ப்சடி

்மலுரம்:  தறழச்சதறத மூன்று �ஙகு்கைொ்கப 
பிரிதது பூ்க்கத பதொ்டஙகும் வநரததிலும், 
பூ்ககும் வ�ொதும், ்கொய் உருவொகும் 
்சமயததிலும் இ்ட வவண்டும்.
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எடுதது்க்கொட்டொ்க CO 3 வீரிய இர்க 
பவண்ற்ட  விறத  உற�ததி  ப்சய்ய  ப�ண் 
ப்சடியொ்க  �ொர�ொனி  கிரந்தி  மறறும்  ஆண் 
ப்சடியொ்க MDU 1 �யன்�டுததப�டுகின்ைன. 

�ொர�ொனி கிரந்தி × MDU 1
↓

CO 3
விதை உற்பைமுிைை

• நொம் பவண்ற்ட விறத உற�ததி ப்சய்யும் 
வயலில் முந்றதய �யிரொ்க பவண்ற்ட 
இ ன ங ்க வ ை ொ  அ ல் ல து  இ ர ்க வ ம ொ 
�யிரி்டப�டடிரு்க்க்க கூ்டொது.

• இரும்பு இை்கற்க்க ்கலபற� ப்கொண்டு 
2 – 3 முறை நிலதறத உழுது �ண்�டுதத 
வவண்டும்.

றழடல

• ஜுன் – ஆ்கஸ்ட, ஜனவரி – மொரச.
• இது ஒரு நீண்்ட �்கல் வநரத தொவரமொகும்

• 240 -270C பவப�நிறல ஏறைது.

விதயளவு

்றண்ைஇரகல 8ைகிகிை/ைஎகடர்

ஆண்ைஇரகல 4ைகிகிை/ைஎகடர்ை

விதபபுைவகிதல  8:1 (♀:♂)

இிட்்வளி 60×ை30ை்ெமீ

வலகதைதூரல

ஆதொர  விறத  –  400 மீ ,  ்சொன்றிதழ் 
ப � ற ை  வி ற த  –  2 0 0  மீ ;  ஆ ண் ,  ப � ண் 
இர்கங்களு்ககிற்டவய 5 மீ இற்டபவளி இரு்க்க 
வவண்டும்.

றிடு்விசிைநிரபபுதத

விறத முறைததபின் வநொய் தொ்க்கப�ட்ட 
மறறும் வீரியமறை இைஞப்சடி்கறை நீ்ககிவி்ட 
வவண்டும்.  ஒரு குழி்ககு ஒரு வீரியமுளை 
மறறும் ப்சழிப�ொன ப்சடிறய �ரொமரிததொல் 
வ�ொதுமொனது. 

ஊடுெிகுறடி

விறததத 30, 45, 60, 75 நொட்களில் 
்கறைபயடு்க்க வவண்டும். விறததத 30 வது 
நொளில் மண் அறண்க்க வவண்டும். 

 ரமிடத

அடியுரல ்திழுைஎருை–ை12.5ைடன்ை/ைஎகடர்ை

 ரைஅளவு 150:ை75:ை75ைகிகிைNPKை/ைஎகடர்

50% தறழச்சதறத அடியுரமொ்கவும், 
மீ த மு ள ை  5 0 %  த ற ழ ச ்ச த ற த  இ ர ண் டு 
�குதி்கைொ்கப பிரிதது பூ்ககும் ்சமயததிலும், 10 
நொட்கள ்கழிததும் வமலுரமொ்க இ்ட வவண்டும்.

நீர்ைநிர்்விகலை

�யிரின் வொழ்நொளில் 5 – 6 நீரப�ொ்சனம் 
வ�ொதுமொனது. 

இனககலபபுை்தி தொழறல

இனககலபபுை்ெய்்வதஉகுைநதி்வயினை

்றிருழகள்ை

• இடு்ககி  (Forceps), ஊசி்கள  (Needles), 
பிைொஸ்டி்க ்கலன், ்கததரி்கவ்கொல், தூரிற்க 
(Brush)

• ப வ ண் ற ்ட யி ல்  ம ்க ர ந் த ச வ ்ச ர ்க ற ்க 
நற்டப�றும் வநரம் ்கொறல 8.00 மணி முதல் 
மொறல 4.00 மணி வறர ஆகும். பவண்ற்ட 
பூ்ககும் �ருவதறத அற்டந்தவு்டன் அடுதத 
ந ொ ள  வி ரி ய ்க கூ டி ய 
ப � ண்  பூ ்க ்க ற ை த 
வதரந்பதடுதது மொறல 2 
மணி முதல் 6 மணி வறர, 
ம ்க ர ந் த த  த ொ ற ை யு ம் , 
இதழ்்கறையும் நீ்ககி வி்ட  
வவண்டும். 

• பிைகு, பவண்பணய்ததொள உறை ப்கொண்டு 
மூடி, உறையின் அடி�ொ்கதறத தண்வ்டொடு 
வ்சரதது ்கடடி வி்ட வவண்டும். இதறகு ஆண் 
�ொ்கம் நீ்ககுதல் (Emasculation) என்று ப�யர. 
இசப்சயல்  அயல்  ம்கரந்தசவ்சர்கற்க 
மூலம் இன்க்கலபபு ஏற�்டொமல் தடு்க்கவும், 
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நொட்களில் ்கொய்்கள முதிரசசி அற்டயும். அறுவற்ட 
ப்சய்த  ்கொய்்கறை  தைங்களில்  ்கொயறவ்க்க 
வவண்டும். ்கொய்்கறை பமன்றமயொ்க்க குசசியொல் 
அடிதது விறத்கறைப பிரிதபதடு்க்க வவண்டும். 
பிரிதத விறத்கறைத தூறறி, குபற� மறறும் 
தூசி்கறை அ்கறறி, விரிபபின் வமல் �ரபபி ்கொய 
றவ்க்க வவண்டும். விறத்களின் ஈரப�தம் 10% 
வரும் வறர உலர றவப�து நல்லது.

்கொய்ந்த விறத்கறை நீரில் இடடு, மித்ககும் 
விறத்கறை அ்கறறி, அடியில் தஙகியிரு்ககும் 
விறத்கறைப பிரிதபதடுதது, சூரிய ஒளியில் 
்கொய றவ்க்க வவண்டும். BSS 7 வறல ்சல்லற்ட 
ப்கொண்டு  ்சலிதது  நல்விறத்கறைப  பிரி்க்க 
வவண்டும் . பிைகு  சுததம்  ப்சய்து , உலரததி , 
்கொப்டொன் அல்லது திரம் ப்கொண்டு விறத வநரததி 
ப்சய்ய வவண்டும்.

மகசூத 1000ை-1500ைகிகிைவிதை/ைஎகடர்

�யிர இனபப�ரு்க்க முறை்களில் �ல புதிய 
பதொழில்நுட�ங்கள ்கண்டுபிடி்க்கப�டுவதொல், 
விறத உற�ததி என்�து வவைொண்றமயின் மி்க 
மு்ககியமொன அங்கமொ்க உருபப�றறுளைது. புதிய 
இர்கங்கறை உற�ததி ப்சய்வவதொடு, இததுறை 
வவறல வொய்பபிறன அதி்கரி்ககும் வைரந்து 
வரும் துறையொ்க மொறியுளைது. விவ்சொயததின் 
மு்ககியமொன இடுப�ொருைொன விறத தரமொனதொ்க 
இருந்தொல், �யிர உற�ததியும் அதி்கமொ்க இரு்ககும்.

பழ்மோழி

• வ்பன்றிைவிளவதில

• முருஙிகைறரு்திதைதூைிகுமி?

• விளயுலைறயிர்ைமுிளயிநலை்தரியுல

• வினைவித்த்வன்ைவினை

அறுபறின்ை;ைபினைவித்த்வன்ை

பினைஅறுபறின்
 

்ெோற்போருட்களஞ்சியம்

சிஉறினகைகலபபு InterspecificைCross

நறரினகைகலபபுை IntergenericைCrossை

ஆ ண் � ொ ்க ம்  நீ ்க ்க ப � ட ்ட  ம ல ர ்க ற ை 
அற்டயொைம் ்கொணவும் உதவி புரிகிைது.

• ஆண் பூ்க்களிலிருந்து ம்கரந்ததறத நீ்ககி 
ப�ண்  பூ  பூதத  எடடு  வொரங்களு்ககு , 
்கொறல  8 மணி  முதல்  மொறல  4 மணி 
வறர  ப�ண்  பூ்க்களின்  சூல்முடி்களில் 
ம்கரந்தம்  தூவப�டுகிைது .  இவவொறு 
ப்சயறற்க  இன்க்கலபபு  பவண்ற்டயில் 
ப ்ச ய் ய ப � டு கி ை து .  இ ம் ம ல ர ்க ற ை 
வவறு  நிை  உறை  ப்கொண்டு  மூடிவி்ட  
வவண்டும். 

• இ்க்கொல்கட்டததில் ்கறைச ப்சடி்கறையும், 
வவறு  இனப  �யிர்கறையும் , ்கொடடின 
பவண்ற்டப  �யிர்கறையும் , மொறு�ட்ட 
�ண்பு்கறையுற்டய வவறு இர்கங்கறையும், 
வ த ம ல்  வ ந ொ ய ொ ல்  � ொ தி ்க ்க ப � ட ்ட 
ப்சடி்கறையும் நீ்ககுதல் வவண்டும். 

• த ொ வ ர த தி ன்  உ ய ர ம் ,  அ ற ம ப பு , 
இறல்க்கொம்பு்கள, பூ்க்கொம்பு, இறல்கள 
ஆகியவறறின்  நிைம் , பூ்க்களின்  நிைம் , 
வ ர ொ ம ம் ,  ஆ கி ய வ ற றி ல்  ம ொ று � ட ்ட 
த ொ வ ர ங ்க ற ை  பூ ப � த ற கு  மு ன் பு ம் , 
பூ்ககும்வ�ொதும் நீ்ககி வி்ட வவண்டும். 

• ்கொய்்கள வதொன்றும் �ருவததில் அவறறின் 
நிைம் ,  வரொம ம் ,  வம டு  �ளைங ்கள , 
்க ொ ய் ்க ளி ன்  நீ ை ம் ,  � ரு ம ன்  ஆ கி ய 
கு ண ங ்க ளி ல்  ம ொ று � ட ்ட  ப ்ச டி ்க ற ை 
நீ்ககிவி்ட வவண்டும். 

• பவண்ற்ட  ்கலபபின  விறத  உற�ததி 
ப்சய்யும் ்கொலததில் குறைந்த�ட்சம் மூன்று 
முறை  வயலொய்வு  வமறப்கொளைப�்ட 
வ வ ண் டு ம் .  பூ ப � த ற கு  மு ன் பு  ஒ ரு 
முறையும், உச்ச்கட்ட பூ்ககும் வநரததிலும், 
இைங்கொய்்கள வதொன்றும் வநரததிலும், 
்கொய்்கள முதிரசசி அற்டயும் வநரததிலும், 
அ று வ ற ்ட  வ ந ர த தி லு ம்  வ ய ல ொ ய் வு 
ப்சய்யப�்ட வவண்டும். 

அறு்விட

்க ொ ய் ்க ள  மு தி ர ந் து ,  சி று  வி ரி ்ச ல் 
ஏற�டடு ,  �ழுபபு  நிைததிறகு  மொறும்வ�ொது 
அறுவற்ட ப்சய்ய வவண்டும். பூதத 30 – 35 
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3. __________ைதன்ைமகரநதச்நெர்கிகை
 ிடயைறயிரிகுல.

(அ)ை ்�தைை (ஆ)ை றபறிளி

(இ)ை நெிளலை (ஈ)ை சூரியகிநப

4.ை ்வணிகைரீபயிதைவிதககிகைெிகுறடிை

்ெய்யபறடுலைறயிிரை__________ைஎன்றுை
கூைலில.

(அ)ை தினியபறயிர்ை (ஆ)ைறயறு்விக

(இ)ை இரகலை (ஈ)ை தீ்வனல

5.ை ஒருைறயிரிதை ள்ளைஅின்துை

 யிரணுககளின்ை்திகுபபுை__________
எனபறடுல.

6. __________ைஇயஉபியதைெடுபை
மிஉறியிகுல.

(அ)ை மிலிகைிைழரிெடு

(ஆ)ைபூச்சிக்கிதலிகள்

(இ)ை புைஊதிகைகபர்கள்

(ஈ)ை மீ்ிததைமீ்நதன்ைெதநறிநனழ

7.ை இரெியனைெடுபமிஉறிை__________.

(அ)ை ஈ்ிததைமீ்நதன்ைெதநறிநனழ

(ஆ)ைஆதிஃறிைதுகள்கள்

(இ)ை ்்வபறமினைநியூழரின்கள்

(ஈ)ை X-கபர்கள்

8.ை விதைஎன்றதுை__________ . 

9.ை விதை உற்பககுை_____மூலமிகுல.
(அ)ை ஆதிரைவித

(ஆ)ைகருைவித

(இ)ை ெின்ைளிககபறழடைவித

(ஈ)ை ்வதலு�ர்ைவித

10.ை ்வதலு�ர்ைவிதயின்ை

அக்தூய்ிம__________%ைஆகுல.

11.ை ்்வள்ிளைநிைைஅிடயிளைஅழிடை

__________ைவிதககுரியது.
(அ)ை கருைவித

(ஆ)ை்வதலு�ர்ைவித

(இ)ை ஆதிரைவித

(ஈ)ை ெின்ைளிககபறழடைவித

அக்தூய்ிம Genetic Purity 

புை்தூய்ிமை PhysicalைPurityை

முிளபபு்ைபைன் Germination 

Percentage 

தன்ை

மகரநதச்நெர்கிக

Self Pollination 

அயதை

மகரநதச்நெர்கிக

CrossைPollinationை

ஓரளவுைஅயதை

மகரநதச்நெர்கிக

OftenைCrossை

Pollinated 

்றஉநைிர் Parentsை

்திஉறு்ைதிடகை

கிபபுச்ைெழடல

QuarantineைActை

பரள்ைகலபபுைமுிை Bulk Selection 

பின்ைதிலமுிைகை

கலபபு

Backcross

ஒருை்வ கைகலபபு SingleைCross

இருை்வ கைகலபபு DoubleைCrossை

முவ்வ கைகலபபு Threeை-ைwayைCross

 ள்்விககைகலபபு TopைCross

கூழடினகைகலபபு Composites

மதிபபீடு

I	 	் போருத்தமோன	விறடையளி	  

(ஒரு	மதிப்பண)

1.ை இனப்றருககை

முிைகளிதைஒன்றுை

__________.

(அ)ை றிலினப்றருககல

(ஆ)ைமகரநதச்நெர்கிக

(இ)ை வித்தத

(ஈ)ை கலபபு

2.ை கருவுறுததைமூலலை�ிட்றறுலை

இனப்றருககலை__________.
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12.ை விதை உற்பை்ெய்யுலநறிதுை

அக்தூய்ிமைறரிமரிககபைபின்றஉைபறடுலை

இிட்்வளிை________ .

13.ை றயிர்ைவலகுதூரலைஅின்துை

றயிர்களுககுலைஒன்நைை(ஆல/இதில).

14.ை தன்ைமகரநதச்நெர்கிகை ிடயை

றயிர்களுககுை__________ை(குிைநத/
அபக)ைவலகுைதூரலைறரிமரிககைந்வண்டுல.

15.ை அக்தூய்ிமியபைறரிமரிககை�ிலை

பின்றஉறுலைொழறஙகள்ை__________ .

(அ)ை றயிர்ைவலகுைதூரல

(ஆ)ை ிையிழடுைமூடுதத

(இ)ை கல்வன்ைநீககுதத

(ஈ)ை அின்துல

16.ை விதைமூல்ிதை றுப்ெய்ற்வர்ை

__________ .

(அ)ை விதச்ைெின்றுைஅலு்வலர்

(ஆ)ைவிதைஆய்்விளர்

(இ)ை இரு்வருல

(ஈ)ை இரு்வருலைஇதில

17.ை ெநநதக்பஉகுரியைவிதைமிபரிியை

ஆய்வுககுைஅனுபபுற்வர்ையிர்?ை(விதச்ை

ெின்றுைஅலு்வலர்/விதைஆய்்விளர்).

18.ை முருஙிகைஇரகைவிதை உற்பயிதை

பூை பர்்வித்ைதடுககை___________ 

றயன்றடு்தைந்வண்டுல.

(அ)ை 1%ையூரியி

(ஆ)ை20ைபிபிஎலைNAA

(இ)ை 100ைகிகிைN

(ஈ)ை ி�லின்ை ிைகள்

19.ை ்்வண்ிடைவீரியைஒழடுைரகைவிதை

 உற்பககுை__________ைகிகி/எகடர்ை
்றண்ைவிதைநதி்வ.

(அ)ை 4ை ை (ஆ)ை 8

(இ)ை 12ை ை (ஈ)ை 24

20.ை ்்வண்ிடைவீரியைஒழடுைரகைவிதை

 உற்பயிதைவிதபபுைவகிதலை

__________ைஆகுல.
(அ)ை 4:1ை ை (ஆ)ை 1:4

(இ)ை 1:8ை ை (ஈ)ை 8:1

21.ை ை்்வண்ிடைவீரியைஒழடுைரகைஆதிரைவிதை

 உற்பை்ெய்யுலநறிதுைறரிமரிககபறடுலை

வலகுைதூரலை__________ைமீழடர்ைஆகுல.
(அ)ை 400ை ை (ஆ)ை 800

(இ)ை 200ை ை (ஈ)ை 100

22.ை விதை உற்பை்ெய்யுலநறிதுைமலர்களிதை

 ள்ளைஆண்ைறிக்ிதைநீககுதலுககுை

__________ைஎன்றுை்றயர்.ை
(அ)ை ஈநமஸ்குநலஷன்

(ஆ)ைகருவுறுதத

(இ)ை  ிையிடுதத

(ஈ)ை கல்வன்ைநீககுதத

II	�ோன்கு	வரிகளில்	விறடையளி	

	 (மூன்று	மதிப்பணகள்)

23.ை றயிர்ைஇனப்றருககலைஎன்ைிதைஎன்ன?

24.ை ம க ர நத ச்ந ெ ர்கிக ை �ிட்றறுலை

வத்ிதபை்றிரு்துைறயிர்கள்ைஎ்தினை

்விககளிகபைபிரிககபறழடுள்ளன?ைஅி்வை

யிி்வ?

25.ை தி்வரை அறிமுகபறடு்துததை என்ைிதை

என்ன?ைஇருை திரைஙகள்ை்கிடு.

26.ை தி்வரஙகிளைஓரிட்பலிருநதுைந்வநைிர்ை

இட்பஉகுைஅறிமுகபறடு்துலநறிதுைஎன்னை

பிரச்சிினைஏஉறடலில?ை அிதை எவ்விறுை

தடுககலில?

27.ை இனககலபபுை என்ைிதை என்ன?ை அதன்ை

ந�ிககலையிது?

28.ை இனககலபபுை ்ெய்யுலநறிதுை ிறகிளகை

்கிண்டுைமூடுகிநைில.ைஏன்?ை

29.ை தன்ைமகரநதச்நெர்கிகயுிடயைறயிர்களிதை

இனககலபபுை ்ெய்யை எலமுிைகள்ை

பின்றஉைபறடுகின்ைன?

30.ை நறரினகைகலபபுை–ைகுறிபபுை்விரக.

31.ை கலபபினை வீரியலை கிைபறடுலை றயிர்கள்ை

மூன்றிினகைகூறுக.

32.ை பசுை்வளர்பபுை–ைகுறிபபுை்விரக.

33.ை நமலறடு்தபறழடைவிதகளின்ை்விககள்ை

மூன்றிினகைகுறிபபிடுக.

34.ை றயிர்ைவலகுைதூரலைஎன்ைிதைஎன்ன?
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2.ை விதை மஉறுலை விதை  உற்பை றஉறிை

வளககுதத.

மோணவர்	்ெயல்போடு

1.ை தஙகள்ை றகுபயிதை விளவககபறடுலை

றயிர்ை இரகஙகள்ை மஉறுலை வீரியை ஒழடுை

இரகஙகளின்ை ்றயர்கிளை அறிநதுை

்கிள்ளுதத.

2.ை றதந்வறுை றயிர்களின்ை விதகிளை

நெகரி்தத.

போர்றவ

1. www.biologydiscussion.com/plant_
breeding/steps_involved_in_the_plant_
breeding_process_4_stepsை

2.ை Aை Manualை onை Seedை Productionை andை

Certification,ைwww.agritech.tnau.ac.in

3.ை Agarwal,ைP.K.ை 1994,ைPrinciplesைofைSeedை

Technology,ைICAR,ைNewைDelhi

4. www.seednet.gov.in>seedinspector 

5.ை Cropை Productionை Techniquesை ofை

Horticulturalை Crops,ை 2014.ை Directorateை

ofை Horticultureை andை Plantationை Crops,ை

ChennaiைandைTNAU,ைCoimbatore

6. www.krishisewa.com 

7.ை Angrish,R.ை2018.ைWhatைisைtheைdifferenceை

betweenைhybridைandைvarietyைofைcropsைorை

plants?ைhttps://www.quora.com/search?

q=crop+variety+and+hybrid+Rajiv

8.ை RameshைKumar,ைA.ைet al. 2014. Scientific 

seedைproductionைTechniquesை inைMoringa,ை

Agri. Reviews 35(1 ):ை 69-73,ை https://

arcjournals.com

9.ை www.millets.res.in>books>Part_3

35.ை ஏன்ைஅயதைமகரநதச்நெர்கிகயுிடயை

றயிர்களுககுைஅபகைறயிர்ைவலகுைதூரலை

றரிமரிககைந்வண்டுல?

36.ை ்்வண்ிடைவீரியைஒழடுைரகைவிதை

 உற்பயிதைஏன்ைஆண்,ை்றண்ைஎனைஇருை

இரகஙகள்ை்வளர்ககபறடுகின்ைன?

III	குறுகிய	விறடையளி	

	 (ஐந்து	மதிப்பணகள்)

37.ை றயிர்ை இனப்றருகக்பன்ை ந�ிககஙகள்ை

ஐநபினகைகூறு.

38.ை இனககலபபுை ்தி தொழற்பன்ை றடிகள்ை

யிி்வ?

39.ை குறிபபுை்விரக:ை

ை (அ)ை கலபபினைவீரியல

ை (ஆ)ை  ழகலபபுைவீழ்ச்சி

40.ை ்வதலு�ர்ை வித,ை ஆதிரை விதை –ை

ந்வறுறடு்துக.

41.ை கல்வன்ைநீககுததைஎன்ைிதைஎன்ன?ைவ்வரி.

42.ை விதை அறு்விடயின்ை நறிதுை விதச்ை

ெின்றுைஅலு்வலர்ைஏன்ைஆய்வுைை்ெய்கிைிர்?

43.ை விதைஆய்்விளரின்ைறணிகள்ையிி்வ?

IV	விரிவோன	விறடையளி	

	 (பத்து	மதிப்பணகள்)

44.ை நறரினகைகலபபு,ைசிஉறினகைகலபபுை–ைவ்வரி.

45.ை ெடுபமிஉைைஇனப்றருககலைறஉறிைவ்வரி.

46.ை ந ம ல ற டு ் த ப ற ழ ட ை விதகளின்ை

்விககிளைவளககுக.

47.ை முருஙிகை இரகை விதை  உற்பியை

வளககுக.

48.ை ்்வண்ிடை வீரியை ஒழடுை இரகை விதை

 உற்பியைவளககுக.

ஆசிரியர்	்ெயல்போடு

1.ை றயிர் ை இனப்றருககல ை எவ்விறுை

்ெய்யபறடுகிைதுை என்றிதை றஉறிை

வளககுதத.
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நவீன வேளாண்

(Modern Agriculture)

8

மட்டுமம உணவு உற்பத்தியை அதிகரிகக முடியும் 
எனவும் இந்நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்்த 
சவாலகய்ள எதிர்காண்டு புதிை ்்தாழில 
நுட்்பஙகய்ளயும், ஆராய்ச்சி மறறும் அறிவிைல 
முனமனற்றஙகய்ளயும் விவசாயிகள ்பைன்படுத்தி 
்பாதுகாப்்பான, ்்தாடரச்சிைான, நுகரககூடிை 
வயகயிலான  உணவியன  உற்பத்தி  ்சய்ை 
நவீன மவ்ளாண்யம உ்தவி புரிகி்றது.

நவீன வேளாண்

நவீன  வேளாண்மை  என்பது  புதிை 
மவ்ளாண் ்்தாழிலநுட்்பஙகள மறறும் சாகு்படி 
முய்றகளின மூலம், விவசாயிகள இைறயக 
வ்ளஙகய்ள குய்றவாகப் ்பைன்படுத்தி, உற்பத்தி 
தி்றயன அதிகரிககும் வ்ளரந்து வரும் அணுகு 
முய்றைாகும். உலக உணவு, உயட மறறும் 

 	 அறிமுகம்

உலக  மககள  ்்தாயக  2050  ஆம் 
ஆண்டு  சுமார  9 .0  பிலலிைனாக  உைரும் 
என  கணககிடப்்பட்டுள்ளது .  இந்்த  உைரவு 
்தறம்பாதுள்ள சீன மககள ்்தாயகயின இரு 
மடஙகு ஆகும். மமலும் சாகு்படி ்சய்யும் நிலப் 
்பரப்்ப்ளவிறகும், அதிகரிககககூடிை மககள 
்்தாயகககும் உள்ள விகி்தாச்சாரம் ்்தாடரந்து 
குய்றந்து வரும் என எதிர்பாரககப்்படுகி்றது.

ஐககிை நாட்டு உணவு மறறும் மவ்ளாண் 
நிறுவனம் (UNFAO) உலக உணவு உற்பத்தி 
2050ம்  ஆண்டில  இரு  மடஙகாக  உைரும் 
என  கணித்துள்ளது .  இது  உலக  உணவுத் 
ம்தயவயில 70% ச்தம் கூடு்தல ஆகும். புதிை 
மவ்ளாண் நுட்்பஙகய்ளக யகைாளுவ்தன மூலம் 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அறிமுகம்ன(Introduction)

• துல்லியனபாணணையம்ன(Precisionன

Farming)

• துல்லியனபாணணையம்ன–னமுக்கியன

அம்்சஙகள்ன(SalientனFeaturesனofன

PrecisionனFarming)

• துல்லியனபாணணையம்ன–னத�ளழில்ன

நுடபஙகள்ன(PrecisionனFarmingன

Techniques)

• வேஙகுன்ளன வேளாண்ன

(SustainableனAgriculture)

• ்ாணில்்ளனவிவ்சளயம்ன

(Hydroponics)

• த்சஙகுத்துத்ன �ளட்டம்ன(Verticalன

Gardening)

• நள ீளனத�ளழில்நுடபம்ன–ன(Nanoன

Technology)

பகுத்துாடுனபல்லுயிர்னஓம்பு�ல்னநூ ்ளர்

த�ளகுத்�வற்றுள்னஎல்்ளந்ன�ண்.
-னதிருக்கு்ள்
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எரி்்பாருள  ஆகிைவறறின  ம்தயவயைப் 
பூரத்தி ்சய்வம்த இ்தன மநாககமாகும். நவீன 
மவ்ளாண்யம என்பது மவ்ளாண் விற்பயன, தீவிர 
சாகு்படி, இைறயக மவ்ளாண்யம, துலலிைப் 
்பண்யணைம், தி்றனமிகு ்பண்யணைம், வ்ளங 
குன்றா ்பண்யணைம், மண்ணிலலா விவசாைம், 
்சஙகுத்துத் ம்தாட்டம், நாமனா ்்தாழிலநுட்்பம் 
ஆகிைவறய்ற உள்ளடககிை்தாகும். 

 8.1	 துல்லிய	பண்ணையம்	

்பயிர  உற்பத்தியில  நவீன  மறறும் 
நுணுககமான  ்்த ாழிலநுட்்பஙகய்ளக 
யகைாண்டு, சிககனமான முய்றயில ்தரமான 
விய்ள்்பாருட்கய்ள  உற்பத்தி  ்சய்யும் 
்சைலாககத் திட்டத்திறகு துல்லிய பண்ணையம் 
எனறு ்்பைர. இது இந்திைாவின இரண்ாம் 
பசு்மைப் புரட்சி என ம்பாற்றப்்படுகி்றது.

துலலிை  ்பண்யணைத்தின  முககிை 
மநாககம்  விவசாயிகய்ள  இயணத்து  குழு 
்பண்யணைம் மமற்காள்ளச் ்சய்வ்தாகும். 
விவசாை சஙகஙகய்ள உருவாககி, வலுப்்படுத்தி, 
உற்பத்தி சாரந்்த மவ்ளாண்யமயிலிருந்து சந்ய்த 
சாரந்்த  மவ்ளாண்யமககு  விவசாயிகய்ள 
்தைார்படுத்தி, அதிநவீன ்்தாழிலநுட்்பஙகள 
மூலம்  ்த ரம ான  விய்ள்்ப ாருட்கய்ள 
உற்பத்தி ்சய்து சந்ய்தகளுடன இயணப்்பது 
இத்திட்டத்தின மநாககமாகும்.

8.1.1	 	துல்லிய	பண்ணையத்	திட்டத்தின்	

முக்கிய	அம்்சஙகள்

1. சாகு்படி ்சய்ைப்்பட்ட அயனத்து வயகப் 
்பயிரகளிலும்  சராசரி  மகசூயல  விட 
கூடு்தல மகசூல ்்ப்றப்்படுகி்றது.

2. அறுவயட ்சய்ைப்்பட்ட மகசூலில 90 
ச்தவீ்தத்திறகு மமல, மு்தல ்தரமான்தாகவும், 
விரும்பி வாஙகப்்படுவ்தாகவும் உள்ளது. 

3. 25-30 % வயர விய்ள்்பாருட்களின எயட 
அதிகமாகி்றது.

4. இத்திட்டத்திறகு  குய்றந்்த  அ்ளவு 
மவயலைாட்கள ம்பாதுமானது.

5. ்பருவத்திறகு ஒரு மா்தம் முனனர 
அலலது  பினனர  சாகு்படி  ்சய்து 
அறுவயட காலத்ய்த நீட்டித்து வியல 
வீழ்ச்சியைத் ்தவிரககலாம்.

6. 35-40% நீர  மசமிககப்்படுவ்தால 
கூடு்தல  நிலப்்பரப்பில  சாகு்படி 
்சய்ைலாம்.

7. உைர ்்தாழிலநுட்்பத்ய்த யகைாளும் 
தி்றன ,  ்்பாரு்ளா்தார  வலியம 
மறறும் சமூக அந்்தஸ்து ஆகிையவ 
இ த் தி ட் ட த் தி ன  அ டி ப் ்ப ய ட 
அம்சஙக்ளாகும். 

வேஙகுன்ளன வேளாண்யில் 

இயந்திரஙகள்

த்சளடடுநீர்னபள்சீம்

துல்லியனபாணணையம்ன
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5. வ ா னி ய ல  ம ற று ம்  ச ந் ய ்த 
ம ா று ்ப ா டு க ்ள ா ல   ஏ ற ்ப டு ம் 
இடர்பாடுகய்ள எதிர்காளளு்தல.

8.2.2	 	வளஙகுன்்றா	வவளறாண்மையின்	

வ�றாக்கம்

1. மண் வ்ளம் காத்்தல மறறும் அதிகரித்்தல.
2. நீயரத் தி்றம்்பட ்பைன்படுத்து்தல.
3. காறறு, நீர, மண் மறறும் சுறறுச்சூழல 

மாசு்பாட்யடக குய்றத்்தல.
4. உயிரிைப்்பனமைம்  (Bio divers i ty) 

மமம்்படுத்து்தல.

8.2.3	 	வளஙகுன்்றா	வவளறாண்மை	–	

வழிமு்்கள்

1. ்பயிர  சுழறசி  மறறும்  ்பலலுயிரகய்ள 
காத்்தல.

2. மூடு்பயிரிடு்தல.
3. உழவிலலா  மவ்ளாண்யம  அலலது 

குய்றந்்த உழவு.
4. ஒருஙகியணந்்த ்பயிர ்பாதுகாப்பு.
5. ஒருஙகியணந்்த ்பண்யணைம் மறறும் 

மவ்ளாண் காடுகள.

 8.2	 வளஙகுன்்றா	வவளறாண்மை

ஒரு  குறிப்பிட்ட  இடத்தில  இைறயக 
வ்ளஙகள  குன்ற ாமல ,  சு றறுச்சூழல 
மாசு்படாமல, மவ்ளாண் கழிவுகள மறுசுழறசி 
்சய்ைப்்பட்டு ,  ்தறம்பாய்தை  உற்பத்திககு 
குய்றைாமலும் ,  எதிரகால  சந்்ததிகளின 
ம்தயவயை பூரத்தி ்சய்யும் ்்பாருட்டும், ்தகுந்்த 
்்தாழிலநுட்்பத்துடன ்்பாரு்ளா்தார ரீதிைாகப் 
்பைன்படும் வயகயில, ஒருஙகியணந்்த முய்றயில 
்தாவர மறறும் விலஙகின உற்பத்தியை ்்தாடரந்து 
நயடமுய்றப்்படுத்தும்  அணுகுமுய்றமை 
ேளங்குன்ா வேளாண்மை எனப்படும்.

8.2.1	 அடிபப்்டக்	ககறாள்்ககள்

1. நியலை ான  நீ டி த் ்த  ்பண்யண 
உற்பத்தித்தி்றன.

2. இைறயக வ்ளஙகய்ளக காத்்தல.
3. இரசாைனஙகளின  எஞ்சிை  நச்சுத் 

்தனயமயை ்தவிரத்்தல/குய்றத்்தல.
4. சமூக, ்்பாரு்ளா்தார மமம்்பாடு.

8.1.2	துல்லியப	பண்ணையத்தின்	க�றாழில்நுடபஙகள்

மாறிவரும்  உலகப்  ்்பாரு்ளா்தார  வரத்்தக  சூழலில ,  சந்ய்தயின  ம்தயவகமகற்ப , 
விய்ள்்பாருட்களின ்தரத்ய்த உலக ்தரத்திறகு மமம்்படுத்தி உற்பத்தி ்சய்வம்த இ்தன இலககாகும்.

க�றாழில்நுடபஙகள் பயன்கள்

1.ன குழித்�டடுனநளற்்ஙகளல் வரிய்ளீ,னபூச்சின்ற்றும்ன நளய்ன�ளக்கு�ல்னஇல்்ள�ன�ர்ளீன

நளற்றுகள்.

2.ன்சமு�ளயனநளற்்ஙகளல் உற்பத்தினத்ச்வுனகுண்கி்து.

3.னஉளிக்னக்பணபனஉழவு ்ாணில்னகளற் ்ளட்டத்ண�னஅதிகரித்துன்ாணணைன

உதிரியளகவும்,னஇறுக்கமினறியும்ன்ளற்றுகின்து.னஇ�ீளல்ன

்ானஅதிகனஅேவுனநீணரனஉள்வளஙகிக்னதகளள்ளும்.

4.னத�ளண்னஉணைர்வுத்ன

த�ளழில்நுடபம்

ஊட்டச்்சத்துனபற்்ளக்குண்னஉள்ேனஇ்டஙகளில்,ன �ணவயளீன

்சத்துகணேனஅளித்துனஉரனநிர்வளகம்னத்சய்ய்ளம்.

5.னத்சளடடுனநீர்பனபள்சீம் 35-40ன%னநீர்ன ்சமிபபு.

6.னஉரபபள்சீம் உரம்னவணைளகள்ல்னபயிருக்குனஉ்டனுக்கு்டனனகிண்டக்கி்து.

7.ன பயிர்னபளதுகளபபு த்ச்வுனகுண்வு.

8.ன்சந்ண�னத�ளழில்நுடபம் உயர்�ர்ளீனதபளருடகள்னஅதிகனவிண்க்குனவிற்பணீன

த்சய்யபபடுகின்ீ.
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முய்றககு  மைணணில்்ா விேசாயம்  எனறு 
்்பைர .  இதில  ்தாவரஙகளின  மவரகள  
மட்டுமம  கனிம  ஊட்டச்சத்துகள ்காண்ட 
ஊடகத்தில இருககுமாறு வ்ளரககப்்படுகின்றன. 
மண்ணிறகு ்பதிலாக, ்மருமகறிை ்பளிஙகுக 
கறகள  அலலது  கூழாஙகறகள  ம்பான்ற  
்சைலற்ற  ஊடகஙகய்ளப்  ்பைன்படுத்தி 
்தாவரஙகளின மவரகளுககு பிடிப்புத் ்தனயம 
அளிககப்்படுகி்றது.

8.3.1	 	மைணணில்்றா	விவ்சறாயத்தின்	

அவசியம்

1. இ்தறகு ்பரந்்த நிலப்்பரப்பு ம்தயவயிலயல.
2. இந்்த அயமப்பில ்பைன்படுத்்தப்்படும் நீர 

மறுசுழறசி ்சய்ைத்்தகக்தாயகைால, நீர 
்பைன்பாடு குய்றவு. 

3. ்தாவரத்தின  ஊட்டச்சத்து  ம்தயவயை 
மு ன கூ ட் டி ம ை  தீ ர ம ா னி த் ்த ல 
சாத்திைமான்தால ஊட்டச்சத்துகளுககான 
்சலவு குய்றவு.

4. மண்ணிலலா விவசாை 
அயமப்பு  கழிவுகய்ள 
்வளிமைறறி  சுறறுச்
சூழயல  மாசு்படுத்து
வதிலயல.

5. ம ா ்ற ா ்த  உ ை ர 
விய்ளச்சல.

6. ்பயிர ்பாதுகாப்பு எளிது.

8.3.2	 வ்ககள்

1. திரி  முய்ற  நீரிைல  வ்ளரப் பு
 (Wick Systems)

2. ஆழ்நீர வ்ளரப்பு (Deep Water Culture)
3. ஊட்டச்சத்து  ்படல  ்்தாழிலநுட்்பம் 

(Nutrient Film Technique)
4. ம்தககி ,  வடிககும்  வ்ளரப்பு  முய்ற  

(Ebb and Flow (or) Flood and Drain)
5. வளி வ்ளரப்பு (Aeroponics)
6. ்சாட்டு நீர முய்ற (Drip Systems)

1.னதிரிமுண்னநீரியல்னவேர்பபு

இந்்த  முய்றயில  ஊடகக  கலயவ 
(்்தனயன நாரக கழிவு, ்வரமிகுயலட் அலலது 

வ்ளஙகுன்றா மவ்ளாண்யம ்பயிர சுழறசி, 
்பயிரக கழிவுகள, விலஙகினக கழிவுகள, ்பைறு 
வயககள, ்பசுந்்தாள உரஙகள, ்பண்யண சாரா 
அஙககக  கழிவுகள ,  ்தகுந்்த  இைந்திரஙகள , 
சாகு்படி முய்ற மறறும் இைறயக கனிமஙகள 
ம்பான்றவறய்ற சாரந்திருககி்றது. அ்தனால இந்்த 
முய்றயில உற்பத்தி ்சய்ைப்்படும் உணவு சத்து 
நிய்றந்்த்தாகவும், கலப்பு இலலாமலும், மனி்த 
ஆமராககிைத்திறகு மகடு விய்ளவிககாமலும் 
இருககும். 

இயற்ணகன வேளாண்

கபர்்ட	(Perlite)

தபர்ண்டன எனபதுன

எரி்ண்பன பளண்ணயன

ஒத்�ன காணைளடின  பளன்ன

தபளருள்.னஇதுன்சளம்பல்னநி்த்து்டனும்,னமுத்துன

 பளனறுன மிளிரும்ன �னண்யும்ன உண்டயது.ன

தூேளக்கபபட்டனதபர்ண்டன�ளதுணவன1472°-

1562°ன Fன இல்ன தவபபபபடுத்தும் பளதுன அதுன

தபளரிந்துன15ன்்டஙகுனதபரி�ளீனகாணைளடிக்ன

 களேஙகேளகனஉரு்ளறுகின்துன (Popcornன

 பள்).ன இதுன அதிகபபடியளீன நீணரன �க்கன

ணவபபது்டன,ன பளதியனகளற் ்ளட்டத்ண�யும்ன

 வர்ன்ா்ட்த்தில்னஅளிக்கி்து.ன

 8.3	 	மைணணில்்றா	விவ்சறாயம்	/	

நீரியல்	வளரபபு

மண்ணிலலா மவ்ளாண்யம என்பது 
நீர  மவ்ளாண்யமயின  ஒரு  பிரிவாகும் . 
மண்  இலலாமல  கனிம  ஊட்டச்சத்துகள 
்காண்ட  நீரம  வ்ளரப்புக  கயரசலகய்ளப் 
்பைன்படுத்தி  ்தாவரஙகய்ள  வ்ளரககும் 
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்்பரயலட்) ்காண்ட கலனில ்தாவரஙகள 
வ்ளரககப்்படுகின்றன. இந்்தக கலனுககுக கீழ் 
ஊட்டச்சத்துக கயரசல ்காண்ட கலன இருககும். 
ஊட்டச்சத்துக  கயரசயல  உறிஞ்சி  எடுத்து 
்தாவரத்திறகு அளிகக திரிம்பான்ற அயமப்பு 
்பைன்படுத்்தப்்படுகி்றது. இது சிறிை ்தாவரஙகய்ள 
வ்ளரகக ஏற்ற முய்றைாகும். (உ.ம்) ்லட்டூஸ். 

2.னஆழ்நீர்னவேர்பபு

மற ்ற  முய்றகய்ளக  க ா ட்டிலும் 
இது  எளி்தான  முய்றைாகும் .  ்தாவரஙகள 
வயல த் ் ்த ா ட் டி களி ல  ( N e t  p o t ) 
வ்ளரககப்்பட்டு ,  மூடியிட்ட  ஊட்டச்சத்துக 
கய ர சல  ் க ாண்ட  க லனுககு  ம மல 
யவககப்்படுகி்றது .  மவரகள  வயலகளின 
வழிைாக நீண்டு, வ்ளரந்து ஆகஸிஜமனற்றம் 
்்பற்ற கயரசயல அயடகின்றன.  இ்தனால 
மவரகளின சுவாசம் ஊககுவிககப்்படுகி்றது.

3.னஊட்டச்்சத்துனப்ட்னத�ளழில்நுடபம்

இது வணிகரீதியிலான மண்ணிலலா 
விவசாைம்  ்சய்ைககூடிை  குடிலகளில 
்்பரும்்பாலும் ்பைன்படுத்்தககூடிை முய்றைாகும். 
்தாவரஙகள ஊடகமினறி வயலத்்்தாட்டிகளில 
யவககப்்பட்டு ,  வ்ளரப்புத்  ்தட்டுகளில 
வ்ளரககப்்படுகின்றன. ஊட்டச்சத்துக கயரசல 
வியசப்்்பாறி மூலம் வ்ளரப்புத் ்தட்டுகளுககு 
்்தாடரந்து  ்சலுத்்தப்்படுகி்றது .  வ்ளரப்புத் 
்தட்டுகளில  ஒரு  குறிப்பிட்ட  அ்ளயவ 
அயடந்்தவுடன, இககயரசல மீண்டும் கலயன 
அயடகி்றது .  இது  மீள  சுழறசி  முய்றயில 
்்தாடரந்து ்பைன்படுத்்தப்்படுவ்தால, மவரகளுககு 
அதிகப்்படிைான ஈரப்்ப்தமும், ஆகஸிஜனும் 
கியடககி்றது. இந்்த முய்றயில கடியக (Timer) 
்பைன்படுத்்தப்்படுவதிலயல. 
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6.னத்சளடடுனநீர்னமுண்

ஊடகக கலயவ ்காண்ட வ்ளரப்புத் 
்தட்டுகளில ்தாவரஙகள வ்ளரககப்்படுகின்றன. 
ஊட்டச்சத்துக  கயரசல  வியசப்்்பாறி 
மூலம்  ்சாட்டுவானகளின  வழிைாக ,  ஒரு 
குறிப்பிட்ட இயட்வளியில ்தாவரஙகளுககு 
அளிககப்்படுகி்றது. அதிகப்்படிைான நீர வடிந்து 
கலயன அயடகி்றது. இந்்த முய்றயில கடியக 
(Timer) ்பைன்படுத்்தப்்படுகி்றது. இது எளி்தான, 
தி்றனமிகக மறறும் ்பரவலாகப் ்பைன்படுத்்தக 
கூடிை முய்றைாகும்.

4.ன �க்கி,னவடிக்கும்னவேர்பபுனமுண்

ஊடகம் ்காண்ட வயலத்்்தாட்டிகளில 
்தாவரஙகள  வ்ளரககப்்பட்டு ,  வ்ளரப்பு 
்த ட் டு க ளி ல  ய வ க க ப் ்ப டு கி ன ்ற ன . 
ஊட்டச்சத்துக கயரசலுக்கன கலன ்தனிைாக 
்பராமரிககப்்பட்டு ,  வியசப்்்பாறி  மூலம் 
குறிப்பிட்ட கால இயட்வளியில, வ்ளரப்புத் 
்தட்டுகளில ம்தககப்்படுகி்றது. இது புவி ஈரப்பு 
வியசயின விய்ளவாக, ்தானாகமவ வடிந்து 
கலயன அயடயும்.  இந்்த முய்றயில நீயரத் 
ம்தகக கடியக ்பைன்படுத்்தப்்படுகி்றது.

5.னவளினவேர்பபு

ஊட்டச்சத்து  ்படல  ்்தாழில  நுட்்பம் 
ம்பாலமவ, ்தாவரஙகள ஊடகமினறி காறறில 
வ்ளரககப்்படுகின்றன. ஊட்டச்சத்து கலயவக 
கயரசல  வியசப்்்பாறி  மூலம்  ்்தாடரந்து , 
குறுகிை கால இயட்வளியில, ்பனித்துளிம்பால 
மவர  மண்டலத்தில  ்்தளிககப்்படுகி்றது . 
இந்்த  முய்றயில  மவ ர களுககு  அதிக 
ஆகஸிஜன  கியடககி்றது .  நீர  தி்றம்்பட 
்பைன்படுத்்தப்்படுகி்றது.
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8.4	 க்சஙகுத்துத்	வ�றாட்டம்	

்சஙகுத்துத் ம்தாட்டம் என்பது குய்றந்்த 
இடப்்பரப்பில,  விய்ளச்சயல அதிகரிககும், 
்்பாழுதும்பாககுடன  கூடிை  புதிை  முைறசி 
ஆகும். இச்்சஙகுத்துத் ம்தாட்டம் ்தயரயில 
்படராமல ்சஙகுத்்தாக இருப்்ப்தால கண்களுககு 
விருந்்தாகவும், ரசயனககுரிை்தாகவும் இருககி்றது. 

்சஙகுத்துத்  ம்த ாட்டம்  என்பது 
்தாவரஙகய்ள  ்சஙகுத்்தாகமவா  அலலது 
்பலலடுககு  முய்றயிமல ா  வ்ளரககும் 
முய்றைாகும் .  ்தாவரஙகய்ள  ்சஙகுத்்தாக 
வ்ளரப்்ப்தறகு பினனல ்தட்டிகளும் (Trellies) 
மவலிகளும்  ்பைன்படுத்்தப்்படுகின்றன . 
இம்முய்றயில கட்டுப்்படுத்்தப்்பட்ட சூழ்நியலயில, 
்தகுந்்த  கலனகளில  ்பல  அடுககுகளில 
்தாவரஙகள  வ்ளரககப்்படுகின்றன .  வணிக 
ரீ திை ான  ்ப லலடுககு 
்சஙகுத்துத் ம்தாட்டஙகளில 
்பசுயமககுடில  முய்ற 
ம்பாலமவ, சூரிை ஒளிககுப் 
்பதிலாக, ்சைறயக ஒளி 
்பைன்படுத்்தப்்படுகி்றது. 

8.4.1	 	க்சஙகுத்துத்	வ�றாட்டத்திறகறான	

அத்தியறாவசிய	வ�்வகள்

• எயட  குய்றந்்த  ஊடகம் ,  ்்தனயன 
நாரககழிவு, ்்பரயலட், ஸ்ஃம்பகனம் ்பாசி

• அதிக நீரப் பிடிப்புத் ்தனயம
• அதிக ஊட்டச்சத்து ம்தககும் தி்றன
• காறம்றாட்டமுயடை ஊடகம்
• நடுநியலைான கார அமில நியல.

8.4.2	 	க்சஙகுத்துத்	வ�றாட்டத்தில்	

க்்டபிடிக்க	வவணடிய்வ

1. ம்தயவைான ்தருணத்தில நீரப்்பாசனம்.
2. காறறு ்பாதிப்பு இலலா ்பகுதிகய்ள ம்தரவு 

்சய்்தல.
3. உல ர ந் ்த / க ா ய் ந் ்த  இயல க ய்ள 

அவவப்்்பாழுது அப்பு்றப்்படுத்து்தல.
4. ்சஙகுத்துத்  ம்தாட்ட  அயமப்பியன 

தூய்யமைாக ்பராமரித்்தல.
5. வடிகால  அயமப்பினில  உள்ள 

அதிகப்்படிைான நீயர ்வளிமைறறு்தல.
6. ம்தயவகமகற்ப கவாத்து ்சய்்தல.
7. சரிைான மநரத்தில ஊட்டச்சத்துகய்ள 

அளித்்தல.

8.4.3	 	க்சஙகுத்துத்	வ�றாட்டத்திறகு	ஏற்	பயிரகள்

காய்கறிகள ,  அலஙகாரப்  ்பயிரகள , 
மூலியகப்்பயிரகள.

பறாபிவ்றானின்	 க�றாஙகும்	

வ�றாட்டம்	 (Hanging	

Gardens	of	Babylon)

இதுன த்சமிரளஸினன

த�ளஙகு �ளட்டம்ன எீவும்ன அறியபபடுகி்து.ன

தநபுகளத்ன  ந்சர்ன எனபவரளல்ன பளபி ்ளனில்ன

(�ற் பளண�யன ஈரளக்)ன கட்டபபட்ட�ளகக்ன

கரு�பபடுகி்து.ன கற்கேளல்ன வணேவுகளும்,ன

த்ளடண்டன ்ளடிகளும்ன கட்டபபடடுனஅவற்றில்ன

த்சடிகளும்,ன�ளவரஙகளும்னவேர்க்கபபட்ட .ீன

யூஃபரடீஸ்ன ஆற்றிலிருந்துன கபபின முண்யில்ன

நீணரன இண்த்துன குழளய்கள்ன வழியளகன

த்சடிகளுக்குபனபளய்ச்சிீர்.
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எனினும், மவ்ளாண் ்பைன்பாட்டிறகு  
10-1000 நாமனாமீட்டர அ்ளவு ்பரிமாணம் 
் க ா ண் ட  கூ ழ் ம நி ய ல ப்  ் ்ப ா ரு ள 
்பைன்படுத்்தப்்படுகி்றது. இந்்த ்்தாழிலநுட்்பத்ய்தப் 
்பைன்படுத்தி  நாமனா  உரஙகள ,  நாமனா 
பூச்சிக்காலலிகள.  நாமனா உய்றப்்்பாதி 
நாமனா திரவககுழம்பு ஆகிை வடிவஙகளில 
இடு்்பாருட்கள ்தைார ்சய்ைப்்படுகின்றன.

8.5.1	 	வவளறாண்மையில்	�றாவனறா	

க�றாழில்நுடபம்

1.னநள ீளனஉரஙகள்ன

மண்  வ்ளத்ய்த  மமம்்படுத்்தவும் , 
உற்பத்தியை  அதிகரிககவும் ,  மவ்ளாண் 
விய்ள்்பாருட்களின ்தரத்ய்த உைரத்்தவும், 
மீநுண் ்்தாழிலநுட்்பத்தின மூலம் இரசாைன, 
இைறபிைல ,  இைந்திர  அலலது  உயிரிைல 
முய்றகளில ்தாவரஙகளின ்பாகஙகளிலிருந்து 
பிரி த் ் ்தடு க க ப் ்ப ட் ட  ச ா ர ம்  அலலது 
மமம்்படுத்்தப்்பட்ட  ்பாரம்்பரிை  உரஙகள  
மறறும்  எருககள  அலலது  ்சைறயகைாக 
்தைாரிககப்்பட்ட உரஙகம்ள மீநுண உரங்்கள் 
எனப்்படும்.

இ ந் ்த  மீ நு ண்  உ ர ங க ய ்ள 
்பைன்படுத்தும்்்ப ாழுது ,  ஊட்டச்சத்து 
்பைன்படுதி்றன அதிகரிககப்்பட்டு, உற்பத்தி ்சலவு 
குய்றககப்்படுகி்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட ்சறிவு வயர, 
்பயிரின அயனத்து வ்ளரச்சிப் ்பருவஙகளிலும் 
ம்தயவைான ஊட்டச்சத்துகய்ள வழஙகி, ்பயிர 
வ்ளரச்சியை ஊககுவிககி்றது. அம்த சமைம், ் சறிவு 
அதிகமாகும்ம்பாது, நச்சுத்்தனயம ஏற்பட்டு, ்பயிரின 
வ்ளரச்சி ்பாதிககப்்படுகி்றது. மமலும், ்தாவரஙகளின 
உடற்சைலிைல நிகழ்ச்சிகளுககு உ்தவி புரிந்து, 
ஒளிச்மசரகயகயின  வீ்தத்ய்த  அதிகரித்து , 
உற்பத்தியை அதிகரிககி்றது. ்பயிரகளுககு ஏற்படும் 
உயிரிைல மறறும் சுறறுச்சூழல அைறசியைத் 
(Stress) ்தவிரகக உ்தவுகி்றது.

2.னநள ீளனபயிர்னபளதுகளபபுனஇர்சளயீஙகள்

்பயிர ்பாதுகாப்பு இரசாைனத்தில உள்ள 
்சைறகூறுகளின ்சைலதி்றயன எச்சமினறி, 

8.4.4	 	க்சஙகுத்துத்	வ�றாட்டத்தின்	

�ன்்மைகள்

1. அழகிைல மதிப்ய்பக கூட்டுகி்றது.
2. இைறயக ்வப்்பத் ்தடுப்்பானாக இருந்து 

ஆற்றயல மிச்சப்்படுத்துகி்றது.
3. அதிக ஆகஸிஜயன ் வளிமைறறி, காறறின 

்தரத்ய்த உைரத்துகி்றது.
4. குய்றந்்த நீர ்பைன்பாடு மறறும் எளி்தான 

நீரப்்பாசனம்.
5. சத்்தம் மறறும் இயரச்சயல கிரகித்துக 

்காளகி்றது.
6. இடம் குய்றவாகத் ம்தயவப்்படுகி்றது.
7. வ்ளரப்பு ஊடகம் வழிைாக ்தாவரஙகளுககு 

மநாய்கள ்பரவும் வாய்ப்புகள குய்றவு.

 8.5	 �றாவனறா	க�றாழில்நுடபம்	

இனய்றை  நவீன  மவ்ளாண்யம 
முய்றயில இரசாைன உரஙகள இனறி நீடித்்த, 
நியலைான  உற்பத்தியைப் ்்ப்ற இைலாது. 
்்தாடர இரசாைனப் ்பைன்பாடு சுறறுச்சூழயல 
்பாதிப்்பம்தாடு, உற்பத்தி ்சய்ைப்்படும் உணவுப் 
்்பாருளிலும் ்தஙகி ்பாதிப்ய்ப ஏற்படுத்துகி்றது. 
துலலிைமான ,  நுணுககமான  இரசாைனப் 
்பைன்பாடு இந்்த ்பாதிப்புகய்ளக குய்றககும். 
சு றறுச்சூழல  ்ப ாதி க க ா மல  ்த ர ம ான 
விய்ள்்பாருள மறறும் அதிக உற்பத்தியை ்்ப்ற, 
நாமனா ்்தாழிலநுட்்பம் மூலம் உருவாககப்்பட்ட 
மவ்ளாண் இடு்்பாருட்கய்ள ்பைன்படுத்துவது 
சி்றந்்த வழிமுய்றைாகும்.

அ்மரிகக  சுறறுச்சூழல  ்பாதுகாப்பு 
முகயமயின (US Environmental Protection 
Agency) வயரைய்றயின்படி சுமார 1-100 
நாமனாமீட்டர  அ்ளவுள்ள  துகளகளின 
்தனித்துவமான  இைறபிைல  ்பண்புகய்ளப் 
புரிந்துணரந்து, கட்டுப்்படுத்தி 
அ வ ற றி ன  ந வீ ன ப் 
்ப ை ன ்ப ா டு க ய ்ள 
ச ா த் தி ை ப் ்ப டு த் து ம் 
அறிவிைலுககு  ந ாவனா 
த�ாழில்நுட்பம் /மீநுண 
த�ாழில்நுட்பம் எனறு ் ்பைர.
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மீநுண்  ்்தாழிலநுட்்பம்  மூலம்  அதிகரித்து 
உருவாககப்்பட்ட ்்பாருட்களுககு நாவனா பயிர் 
பாது்காப்பு இரசாயனங்்கள் எனறு ்்பைர.

இ ந் ்த  வீ ரி ை மி க க  மீ நு ண் 
இரசாைனஙகய்ளக  குய்றந்்த  அ்ளவில 
்பைன்படுத்தி ,  குறிப்பிட்ட  தீஙகுயிரிகய்ள , 
குறிப்பிட்ட இடத்தில, சுறறுச்சூழல ்பாதிககாமல 
அழிப்்ப்தால, உற்பத்தி ்சலவு குய்றந்து, இலா்பம் 
அதிகரிககி்றது. 

3.னநள ீளனஉண்பதபளதி

நாமனா அ்ளவிலான ஒரு ்்பாருளுககுள 
்பலமவறு  ம்தயவைான  ்்பாருட்கய்ளக 
்காண்டு பூச்சு ்சய்வது நாவனா உ்்ப்தபாதி 
எனப்்படும் .  நாமனா  உய்றப்்்பாதிகய்ளப் 
்பைன்படுத்்தவ்தால ,  ஊட்டச்சத்துகள , 
்பயிர  ்பாதுகாப்பு  இரசாைனஙகளில  உள்ள 
்சைறகூறுகளின  வீரிைத்ய்த  அதிகரித்து , 
ம்தயவைான இடத்தில, ம்தயவைான அ்ளவில, 
நீண்ட  கால  ்பைன்பாட்டுடன  சுறறுச்சூழல 
மறறும் உயிரினஙகய்ள ்பாதிககாமல மவ்ளாண் 
உற்பத்தியை  அதிகரிகக  ஆராய்ச்சிகள 
மமற்காள்ளப்்பட்டு வருகின்றன.

4.னநள ீளனதிரவக்குழம்புன

இரண்ட்றக  கலககா்த ,  இரண்டு 
திரவஙகய்ள (எண்்ணயில நீர; நீரில எண்்ணய்) 
மசரத்து, இலகயக அயடவய்த கண்களுககுத் 
்்தரிைககூடிை வயகயில ்தைாரிககப்்பட்ட நாமனா 
அ்ளவிலான (மீநுண்) திரவத்துளிகளுககு நாவனா 
திரேக்குழம்பு எனறு ்்பைர. இவவயக ்பயிர 

்பாதுகாப்பு இரசாைனஙகய்ளத் ்தைாரித்துப் 
்பைன்படுத்தும்ம்பாது, அவறறின ்சைலதி்றயன 
அதிகரித்து ்பைன்்ப்றலாம்.

Aன–னநள ீளதிரவக்னகுழம்புன 

B-ன ்க் ரளதிரவக்னகுழம்பு

பழகமைறாழி

• அணுவும்ன்ண்யளச்சு,ன்ண்யும்ன

அணுவளச்சு

• பணழயீனகழி�லும்னபுதியீன

புகு�லும்னவழுவ்னகள்ன 

வணகயிீள ீன-னத�ளல்களபபியம்

• அதிலும்னஇதுனபுதுண்;னஇதிலும்னஅதுன

புதுண்.

க்சறாறகபறாருடகளஞ்சியம்

இயற்க	வளஙகள் Natural	Resources

வளஙகுன்்றா	

வவளறாண்மை

Sustainable	

Agriculture

்சந்�்சறார	

வவளறாண்மை

Commercial	

Agriculture

எஞ்சிய	�ஞ்சு Residual	toxins

க்சய்ற்	ஊ்டகம் Buffer	Media

வி்்சபகபறாறி Motor
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மைதிபபீடு

I	 	கபறாருத்�மைறான	

வி்்டயளி	 

(ஒரு	மைதிபகபண)

1.ன உ்கன உணைவு,ன உண்டன ்ற்றும்ன

எ ரி த ப ள ரு ள் ன ஆ கி ய வ ற் றினன

 �ணவணயபன பூர்த்தின த்சய்வ �ன

___________னயினன நளக்க்ளகும்.

2.ன இந்தியளவினனஇரா்டளம்னபசுண்பபுரடசின

எீபன பளற்்பபடுவதுன___________

3.ன ்ாணில்்ளன  வேளாண்ன எனபதுன

___________னனனஒருனபிரிவளகும்.

4.ன த்சஙகுத்துத்ன  �ளட்டத்திற்குன ஏற்்ன

பயிர்கள்னஇராடிணீக்னகுறிபபிடுக.

5.ன நள ீளனஅேவி்ளீனஒருனதபளருளுக்குள்ன

பல் வறுன �ணவயளீனதபளருடகணேக்ன

தகளாடுனபூச்சுனத்சய்வதுன___________ 

எீபபடும்.

அழகியல்	மைதிபபு Aesthetic	value

கூழமைநி்் Colloidal	state

அயறசி Stress

க்சயறகூறுகள் Active	Ingredient

துல்லிய	

பண்ணையம்	

Precision	Farming	

வருடி Scanner

மைணணில்்றா	

வவளறாண்மை	

Hydroponics

க்சஙகுத்துத்	வ�றாட்டம்	 Vertical	gardening	

மீநுணக�றாழில்நுடபம்	 Nanotechnology	

�றாவனறாஉ்்பகபறாதி	 Nanoencapsulation	

�றாவனறாதிரவக்குழம்பு	 Nanoemulsions

I I 	 � றா ன் கு 	 வ ரி களில் 	 வி் ்ட யளி	 

	 (மூன்று	மைதிபகபணகள்)

6.ன நவீன வேளாண்னஎன்ளல்னஎனீ?

7.ன துல்லியன பாணணையம்ன என்ளல்ன

எனீ?

8.ன வேஙகுன்ளன  வேளாண்ன –ன

வணரயறு.

9.ன ்ாணில்்ளன  வேளாண்ன பற்றின

எழுதுக.

10.ன த்சஙகுத்துத் �ளட்டம்னகுறிபபுனவணரக.

11.ன நள ீளனத�ளழில்நுடபம்னவணரயறு.

12.ன தபளருத்துக.

i வேஙகுன்ளன

 வேளாண்ன

1 திரவத்துளி

ii திரிமுண்ன

நீரியல்

2 பூச்சுனத்சய்�ல்

iii நள ீளன

உண்பதபளதி

3 நீடித்�ன

நிண்யளீன

 வேளாண்

iv நள ீளன

திரவக்குழம்பு

4 சிறியன

�ளவரஙகள்

(அ)ன 3,ன1,ன4,ன2ன (ஆ)ன 3,ன4,ன2,ன1

(இ)ன 1,ன2,ன3,ன4ன (ஈ)ன 3,ன2,ன1,ன4

13.ன தபளருத்துக.

i நள ீளன

த�ளழில்நுடபம்ன

1 த்சளடடுவளன

ii வளினவேர்பபு 2 பினீல்ன

�டடிகள்

iii த்சஙகுத்துத்ன

 �ளட்டம்ன

3 களற்று

iv த்சளடடுனநீர் 4 1-100னநளமீன

துகள்கள்

(அ)ன 3,ன1,ன4,ன2ன (ஆ)ன 3,ன4,ன2,ன1

(இ)ன 1,ன2,ன3,ன4ன (ஈ)ன 4,ன3,ன2,ன1
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III	குறுகிய	வி்்டயளி 

	 (ஐநது	மைதிபகபணகள்)

14.ன நவீன வேளாண்ன பற்றினவிேக்கம்ன

�ருக.

15.ன துல்லியன பாணணையம்ன பற்றின நீன

அறிந்�வற்ண்னஎழுதுக.

16.ன துல்லியன பாணணைத்ன திட்டத்தினன

முக்கியனஅம்்சஙகள்னயளணவ?

17.ன வேஙகுன்ளன  வேளாண்யினன

அடிபபண்டக்னதகளள்ணககள்னயளணவ?

18.ன வேஙகுன்ளன  வேளாண்யினன

வழிமுண்கணேபனபற்றினஎழுதுக.

19.ன த்சஙகுத்துத் ன  �ளட்டத்திற்களீன

அத்தியளவசிய ன  �ணவகணேபன

படடியலிடுக.

20.னத்சஙகுத்துத்ன  �ளட்டன அண்பபில்ன

கண்டபபிடிக்கன வாடியணவனயளணவ?

21.ன த்சஙகுத்துத்ன �ளட்டத்தினனநனண்கள்ன

யளணவ?

IV	விரிவறான	வி்்டயளி	 

	 (பத்து	மைதிபகபணகள்)

22.ன்ாணில்்ளனவிவ்சளயத்தினனஅவசியம்ன

யளது?னஅ�னனவணககணேனபடடியலிடுக.

23.னந ள  ீ ள ன த � ள ழி ல் நு ட ப ம்ன

 வே ளாண்யில் ன எவவ ளறுன

பயனபடுகி்து?னவிவரி.

ஆசிரியர	க்சயல்பறாடு

1.ன நவீன வேளானத�ளழில்நுடபஙகள்ன

பற்றினஅறியச்னத்சய்�ல்

மைறாணைவர	க்சயல்பறாடு

1.ன ்ாணில்்ளனவிவ்சளயம்,னத்சஙகுத்துத்ன

 �ளட்டம்னபற்றினஅறிந்துனதகளள்ளு�ல்

பறார்வ

1.ன https://modernag.org>Modern-

Agriculture

2.ன www.agritech.tnau.ac.in

3.ன http://study.com

4.ன https://www.wikipedia.orgன

5.ன https://www/greenandvibrant.com

6.ன www.maximumyield.com

7.ன http://www.bioinfopublication.org/

jouarchive.php
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இயற்கை வேளா்்

(Organic Agriculture)

9

பின்னர் விவசாயிகளுக்கிடையே சுற்றுச்சூழல் 
பற்றிே  விழிப்புணர்வும் ,  அக்கடையும் 
அதிகரித்த்தால் இேற்டக யவளாணடமைடே 
ய�ாக்கி அவர்களின கவ்னம் திரும்பிேது. இட்த 
முடைப்படுத்தப்படை வழியில் யமைற்்காளளாமைல், 
மைரபு வழி சாகுபடி முடைகடளக் டகோணடு 
பினபற்றி்னர். ்தற்யபாது இேற்டக யவளாணடமை 
முடைப்படுத்தப்படடு யமைம்படுத்தப்படை அறிவிேல் 
்்தாழில்நுடபஙகளுைன, வளர்ந்து வருகிைது.

இயற்கை  வேளாண்மை  எனபது 
மைணவளம் காதது, சுற்றுச்சூழல் மைாசுபைாமைல் 
்தரமைா்ன விடள்பாருடகளின மூலம் மைனி்த மைற்றும் 
விலஙகுகளின ஆயராக்கிேதட்த காக்க, ்சேற்டக 
இ ர ச ா ே ்ன ங க ட ள த 
்தவிர்தது ,  இேற்டகோ்ன 
்பாருடகடளக் ்காணடு 
ச ா கு ப டி  ் ச ய் யு ம் 
முடைோகும். 

 	 அறிமுகம்

�ம் முனய்னார்களால், யவளாணடமைத 
்்தாழில்  ்சேற்டக  இரசாே்னஙகளினறி 
பல்லாயிரம் ஆணடுகளாக ்சய்ேப்படடு வந்்தது. 
19 ஆம் நூற்ைாணடின இடைப்படை காலஙகளில் 
யவளாண  உற்பததியில்  இரசாே்னஙகள 
பேனபாடடுக்கு வந்்த்ன. ஆரம்ப காலகடைததில் 
இந்்த  இரசாே்னஙகள  டகோளுவ்தற்கு 
எளி்தாகவும் ,  விடல  குடைவா்ன்தாகவும் 
இருந்்த்ன. யமைலும் அதிக அளவு இரசாே்னஙகள, 
பயிர் ஊக்கிகள, பூச்சி, பூசண, கடளக்்கால்லி 
மைருந்துகள  மைற்றும்  இ்தர  ்சேற்டக 
இடு்பாருடகள ஆகிேடவ ய்தடவோ்ன உற்பததி 
இலக்டக அடைவதில் ்பரும்பஙகு வகித்த்ன. 
்பருமைளவில் இரசாே்ன இடு்பாருடகடள 
உபயோகிதது வந்்த்தன விடளவாக மைணணின 
வளம் மைற்றும் ்தனடமை பாதிக்கப்படைதுைன 
சுற்றுப்புைசூழலும் மைாசுபாடு அடைந்துளளது. 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அறிமுகம்ை-ைஇயற்கை

 வேளா்்யின்ை 

 களட்ளடுகள்ை(Principlesைofை 

Organic Farming)

• இயற்கை வேளா்்யின்ை

நன்்்கள்ை(AdvantagesைofைOrganicை

Farming)

• இயற்கைவழிை வேளா்்யின்ை

்டிகள்ை(StepsைInvolvedைinைOrganicை

Farming)

• அஙககச்ைசளன்றிதழ்ை(Organicை

Certification)

• சூழல்ைசளர்ை வேளா்்ை 

(Eco-friendlyைAgriculture)

உரம்ளருவறகுைஉள்ேைமவறுக்கஅஃைதில்்ளர்

்ரம்்ககைேளத ்ை வறு.
-ைதிருககுறள்
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 9.1	 	இயற்க	வேளாண்மையின்	

வகாட்ாடுகள்

பன்ாட்டு இயற்கை வேளாண்மை 
இயககைஙகைளின  கூட்்ட்மைப்பு  (IFOAM) 
இேற்டக யவளாணடமைடே �ானகு முக்கிே 
யகாடபாடுகளின அடிப்படையில் விளக்குகிைது. 
இக்யகாடபாடுகள அட்னதட்தயும் ஒரு யசர 
கடைபிடிக்க யவணடிேது அவசிேம். 

1.ைஆ ரளககியம்ை்றறியை களட்ளடு

நிலம், ்தாவரஙகள, விலஙகுகள மைற்றும் 
மைனி்தர்களின ஆயராக்கிேம் வளஙகுனைாமைல் 
பாதுகாக்கும் உற்பததி அடமைப்யப இேற்டக 
யவளாணடமை ஆகும்.

2.ைஉயிர்ச்ைசூழல்ை்றறியை களட்ளடு

� ாம்  வாழும்  பகுதியில்  உளள 
உயிர்ததிரள மைற்றும் வாழக்டகச் சுழற்சியோடு 
இடணந்து, சுற்றுச்சூழல் ்சேலாக்கதட்தச் 
சார்ந்து இருக்க யவணடும்.

3.ைைநடுநி்்யளகைமசயல்்டுதல்ை்றறியை

 களட்ளடு

பாரம்பரிேம், �வீ்ன புத்தாக்க அறிவிேல்  
வாழவா்தார  வாய்ப்புகளுைன  இடேந்து 
சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காமைல், �டுநிடலயுைன 
்சேல்படுத்தப்பை யவணடும்.

4.ை்ரள்ரிப்புை்றறியை களட்ளடு

நிகழக ாலம்  மைற்றும்  எதிர்க ால 
சந்்ததியி்னருக்கும்,  சுற்றுப்புைச்சூழலுக்கும் 
பாதிப்பு  ஏற்பைா்தவாறு  கவ்னமைாகவும் , 
்பாறுப்பாகவும் ்சேல்படுத்தப்பை யவணடும்.

 9.2	 	இயற்க	வேளாண்மையின்	

நன்்மைகள்	

1. மைாசுபாடு  அளடவக்  குடைதது , 
சுற்றுச்சூழலின  ஆயராக்கிேதட்த 
பராமைரிக்கிைது.

2. விடள்பாருடகளில் எஞ்சிே �ஞ்டசக் 
குடைதது, மைனி்த மைற்றும் விலஙகுகளின 
ஆயராக்கிேதட்தக் காக்கிைது.

3. நி ட ல ே ா ்ன  உ ற் ப த தி ட ே 
நிடலநிறுததுகிைது.

4. உற்பததி ்சலடவக் குடைக்கிைது.
5. இேற்டக வளஙகடள ்தகுந்்த அளவில் 

மைடடுயமை  பேனபடுததி  எதிர்கால 
சந்்ததியி்னரின  ய்தடவக்கு  யசமிக்கப் 
பேனபடுகிைது.

6. மைனி்த  மைற்றும்  இேந்திர  ஆற்ைடல 
மிச்சப்படுததுவதுைன ,  பயிர்  இழப்பு 
ஆகாமைல் ்தடுக்கிைது.

7. மைணணின இேற்பிேல் பணபுகடளயும், 
நீர் பிடிப்புததிைட்னயும் அதிகரிப்பதுைன, 
மைண அரிமைா்னதட்தயும் ்தடுக்கிைது.

8. மைணணின  இரசாே்னப்  பணபுகடள 
யமைம்படுததி, ஊடைச்சததுகளின இழப்டபக் 
குடைதது விரும்பத ்தகுந்்த இரசாே்ன  
விட்னகள �டை்பை உ்தவுகிைது.

9. புவி ்வப்பமைேமைா்தலுக்கா்ன காரணிகள 
இ ே ற் ட க  ய வ ள ா ண ட மை ே ா ல் 
குடைக்கப்படுகினை்ன.

சர்ை ஆல்்ர்டை  �ளவர்டை என்்வர்ை கரி்ை

 வேளா்்யின்ை தந்தயளககை கருதப் 

்டுகிறளர்.ைஅம்ரிககளவின்ை ே.ஐ.ைமரள ேல்,ை

இஙகி்ளநதின்ை  ்டிை ஈவ்ை  ்ல்ஃ ்ளர்ை

்றறும்ை உ்மகஙகும்ை ்்ர்ை இயற்கை

 வ ே ளா்் க க ள னை

துவககப்ை ்ணிக்ேை

 ்றமகளாேனர்.

 9.3	 	இயற்க	ேழி	வேளாண்மையின்	

்டிகள்	

1.ை்ாைவேப்ை்ரள்ரிப்பு

இேற்டகோ்ன  அஙககக்  கழிவுகள , 
பசுந்்தாள, பசுந்்தடழ உரஙகள, உயிர் உரஙகள 
மைற்றும் கிடை டவத்தல் ஆகிேவற்றின மூலமைாக 
பயிர் வளர்ச்சிக்கு உகந்்த மைணணின இேற்பிேல், 
யவதியிேல், மைற்றும் உயிரிேல் பணபுகடள 
யமைம்படுத்தலாம்.
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5.ை்யிர்ைஊககிகள்

பயிர்  வளர்ச்சிடே  அதிகரிதது , 
பூக்கள ய்தானறுவட்த ஊக்குவிதது, பூக்கள 
உதிர்வட்தத ்தடுதது, அதிக விடளச்சல் ்தர 
பயிர்  ஊக்கிகள  பேனபடுத்தப்படுகினை்ன . 
இடவ பயிரில் இேற்டகயியலயே, குறிப்பாக 
வளரும் குருதது மைற்றும் யவர் நுனி ஆகிே 
பகுதிகளில்  உருவாக்கப்படடு  ய்தடவோ்ன 
இைஙகளுக்கு ்காணடு ்சல்லப்படுகினை்ன. 
்தாவரஙகளில் இருந்து வளர்ச்சி ஊக்கிகடளத 
்தனிோகப் பிரித்்தடுதது பேனபடுததுவ்தன 
மூலம் அதிக விடளச்சடலப் ்பைலாம்.

6.ை்யிர்ை்ளதுகளப்பு

யகாடை உழவு, கடளக்கடடுப்பாடு, பயிர் 
சுழற்சி, கவர்ச்சிப் பயிர்கள, கவர்ச்சிப் ்பாறிகள, 
எதிர்ப்புததிைன ்காணை இரகஙகள, இேற்டக 
எதிரிகள, ்தாவர பூச்சிக்்கால்லிகள, உயிர் 
பூச்சிக்்கால்லிகள, உயிர் பூசணக்்கால்லிகள 
ஆகிேவற்டைப் பேனபடுததி பயிர் பாதுகாப்பு 
யமைற்்காளளலாம்.

 

சவளல்கள் 

1. இ ே ற் ட க  ய வ ள ா ண ட மை யி ல் 
ஈடுபடும்யபாது, ஆரம்ப வருைஙகளில் 
விடளச்சல் குடைவாக 
இருக்கும் .  அ்த்னால் 
விடள்பாருடகளின 
விடலடே  அதி க
படசமைாக  நிர்ணேம் 
்சய்ே யவணடும்.

2.ைஊடேச்சத்துைநிர்வளகம்

ஒரு பயிர் வளர்ந்து சிைந்்த மைகசூடலக் 
்காடுப்ப்தற்கு அட்னதது ஊடைச்சததுகடளயும் 
அளிக்கும் மைணயண வளமைா்ன மைணணாகும். 
இேற்டக உரஙகளா்ன ்்தாழு உரம், மைணபுழு 
உரம், ்்தனட்ன �ார்க்கழிவு உரம், பசுந்்தாள, 
பசுந்்தடழ உரம் மைற்றும் உயிர் உரஙகடளயும் 
இடடு மைணணின ஊடைததிைட்ன அதிகரிக்கலாம்.

3.ை்யிர்ை ்ம்்ளடு

இே ற் ட க  இடு ் ப ா ரு ட க டள ப் 
பேனபடுததி ,  பூச்சி ,  ய�ாய்  ்தாக்கு்தலுக்கு 
எதிர்ப்புததிைன ்காணை, உேர் விடளச்சல் ்தரும் 
இரகஙகள மைற்றும் வீரிே ஒடடு இரகஙகடள 
ய்தர்ந்்்தடுதது பயிர் ்சய்ே யவணடும்.

4.ைக்ேககடடுப்்ளடு

பயிர் சுழற்சி, மூடுபயிர்கள, மூைாக்கு 
்சய்்தல் ,  பயிர்  ய்தர்வு ,  உரமிடும்  முடை , 
நீர்  யமைலாணடமை ,  டகக்கடள ,  உயிரிேல் 
முடை கடளக்கடடுப்பாடு, யபாடடிப்பயிர்கள, 
பயிர் எணணிக்டக பராமைரித்தல், ்பப்பரிங 
(கடளகடள யசகரிதது எரிதது சாம்பலாக்கி 
நிலததின மீது தூவு்தல்) யபானை முடைகடளக் 
டகோணடு கடளகடளக் கடடுப்படுத்தலாம்.

AGRI_Chapter 09.indd   171 1/11/2020   12:21:48 PM



9 - இயற்கை வேளா்் 172

க்ேபிடிககை வாடியைவழிமு்றகள்

1. இேற்டக வழி யவளாணடமை முடையில் 
மைடடுயமை  சாகுபடி  யமைற்்காளளப்பை 
யவணடும்.

2. இரசாே்ன  உரஙகள , பூச்சிக்்கால்லி 
மைருந்துகள, மைரபணு மைாற்ைம் ் சய்ேப்படை 
மைற்றும்  இரசாே்ன  ய�ர்ததி  ்சய்்த 
விட்தகடள  கடைாேம்  பேனபடுத்தக் 
கூைாது.

3. அஙககச் சானறி்தழ ் பை யவணடுமைா்னால் 
ஒரு  பருவப்  பயிர்  விட்தப்ப்தற்கு 
குடைந்்தது  இரணடு  ஆணடுகளுக்கு 
முனபிருந்தும், பல்லாணடுப் பயிர்களுக்கு 
மு்தல்  அறுவடை  ்்தாைஙக  மூனறு 
ஆணடுகளுக்கு  முனபிருந்தும்  ய்தசிே 
அஙகக உற்பததிக்காக கூைப்படடுளள 
்தரஙகள பராமைரிக்கப்பை யவணடும்.

4. ஏற்க்னயவ அஙகக முடையில் ்்தாைர்ந்து 
சாகுபடி ்சய்பவர்களாக இருந்்தாலும், 
குடைந்்தது 12 மைா்தஙகள காததிருந்து 
அ்தன பிைகு்தான சானறு ்பை இேலும். 

5. அஙகக யவளாண சாகுபடியினயபாது மைண 
வளம் பாதுகாக்க பேறுவடகப் பயிர்கடள 
வருைாந்திர  பயிர்  சுழற்சி  முடையில் 
சாகுபடி ்சய்ே யவணடும்.

6. இ ே ற் ட க  உ ர ம் ,  ்த ா வ ர 
பூச்சிக்்கால்லிகள ஆகிேவற்டை ்வளி 
நிறுவ்னஙகளிைமிருந்து வாஙகும்யபாது 
அடவ இரசாே்ன உரம், பூச்சிக்்கால்லி 
மை ற்றும்  யவறு  மை ா சு படு ததும் 
்பாருடகள இல்லா்தது எனப்தற்கா்ன  
உறுதி்மை ாழிடே  சம் ப ந் ்த ப் ப ட ை 
நிறுவ்னஙகளிைமிருந்து  எழுதது 
பூர்வமைாக வாஙக யவணடும்.

7. பணடணக்கு உளயள வரும் இடு்பாருடகள 
மைற்றும் பணடணயில் இருந்து ்வளியில் 
்சல்லும்  ்பாருடகள  பற்றியும் , 
பணடணயில் �டை்பறும் தி்னசரி பணிகள, 
ஆணடு பயிர்த திடைம், பரியசா்தட்னகள 
பற்றிே விவரஙகடளயும் பதிவு ்சய்து 
ஆவணஙகடள பராமைரிக்க யவணடும்.

2. ்சேற்டக இடு்பாருடகடளக் காடடிலும், 
இேற்டக  இடு்பாருடகளின  விடல 
கூடு்தலாக இருப்பதுைன ்தடடுப்பாடும் 
நிலவுகிைது.

3. அ ங க க  ய வ ள ா ண ட மை ட ே 
்சேல்படுதது்தல், சந்ட்த, யபாக்குவரதது, 
அஙககச்  ச ானறி்தழ  ் பறு்தல் 
ஆகிேவற்றிற்கா்ன  வழிகாடடு்தல்கள 
விவசாயிகளால் எளிதில் பினபற்ைப்படும் 
வடகயில் இல்டல.

4. அஙகக யவளாண விடள்பாருடகடள 
சந்ட்தப்படுதது்தல் இனறு வடர சரிவர 
முடைப்படுத்தப்பைவில்டல.

 9.4	 அஙககச்	சான்றிதழ்	

அஙககச் சானறி்தழ எனபது இேற்டக 
யவளாணடமையில்  உற்பததி  ்சய்ேப்படும் 
யவளாண விடள்பாருடகளுக்கு, அ்தற்குரிே 
நிறுவ்னஙகளால்  உறுதி  ் சய் ்த  பின 
அளிக்கப்படும் சானறி்தழ ஆகும். இேற்டக 
யவளாணடமை சாகுபடி ்தற்யபாது பிரபலமைாகி 
வருகிைது .  இேற்டக  சாகுபடி  முடையில் 
உற்பததி ்சய்ேப்படும் உணவுப் ்பாருடகளுக்கு 
சந்ட்தயில்  �ல்ல  வரயவற்பும் ,  கூடு்தல் 
விடலயும்  கிடைக்கிைது .  இந்்த  சூழலில் 
யபாலிகடளத ்தவிர்க்கவும், உணடமைோகயவ 
இேற்டக  சாகுபடி  முடையில்  சாகுபடி 
்சய்யும் விவசாயிகள பேன்பை யவணடும் 
எனப்தற்காகவும்  அந்்த  விவசாயிகளுக்கு 
ச ானறி்தழ  வழஙகப்படுகிைது .  அஙகக 
யவளாணடமையில்  ஈடுபடடுளயளார்  ்தனி 
�பராகயவா ,  குழுவாகயவா  பதிவு  ்சய்து 
்காளளலாம் .  குறிப்பிடை  ஒரு  உற்பததி 
நிறுவ்னததிற்யகா ஒரு ்பாருளுக்யகா அஙககச் 
சானறி்தழ ்பற்று சந்ட்தப்படுத்தலாம்.

இயற்கை

 வேளா்்ை

சின்னம்
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அஙககச்	சான்றிதழ்	அளிக்கும்	நிறுேனஙகள்

1.ை அப்பிேளை(APEDA)

மூன்றளவதுை்ளடி

NCUIைகடடிேம்ை3

சிரிவேளகம்,ைஆகஸ்டைகிரளநதிை்ளர்க

புதுைமேல்லி-ை110016

2.ைதமிழ்நளடுைஅஙககச்ைசளன்றிதழ்ைது்ற

TamilNaduைOrganicைCertificationை

Departmentை(TNOCD)

தேளகம்ைசள்்,

 களயம்புத்தூர்,ைதமிழ்நளடு.

மதள்் ்சிை:ை0422ை2405080

Email:ைtnocd@yahoo.co.in

8. மைண  அரிமை ா்னதட்த த  ்தடுக் க 
யவணடும். ்்தாழிற்சாடலக்  கழிவு நீர்  
வாய்க்கால்களின  அருகியலா ,  அதிக 
உரம் ,  பூச்சி  மைருந்து  பேனபடுததும் 
பணடணகளின  அருகியலா  அஙககச் 
சானறு வேல்கள இருக்கக்கூைாது. 

உலக, இந்திே மைற்றும் மைாநில 
அளவில் பல்யவறு நிறுவ்னஙகள உளளூர் 
சந்ட்தக்காகவும், ஏற்றுமைதி பேனபாடடிற்கும் 
அஙககச் சானறி்தழகள வழஙகி வருகினை்ன. 
விவசாயிகள ்தஙகளின ய்தடவக்யகற்ப 
அஙககச்  சானறி்தழகடள  அந்்தந்்த 
நிறுவ்னஙகளிைமிருந்து ் பற்றுக் ் காளளலாம்.

நம்்ளழ்வளர்ை தமிழ்நளடடின்ை இயற்கை

அறிவிய்ளேர்களில்ைஒருவர்ைஆவளர்.ைஇவர்ை

அா்ள்்்ப்ை ்ல்க்்கை கழகத்தில்ை

 வேளா்்ை இேஙக்்ப்ை ்டிப்்்ை

முடித்தவர்.ை தமிழ்நளடடில்ை இயற்கை

 வேளா்்ை வழிமு்றக்ேப்ை

்றறியை விழிப்பு்ர்வுககுை இவ ரை

களர்ம்.ை தமிழ்நளடுை ்ளசுகை கடடுப்்ளடடுை

வளரியம்,ை இவருககுை ‘சுறறுச்சூழல்ை

சுேமரளளி’ை என்றை விருதி்னை வழஙகிை

ம்ரு்்ப்்டுத்தியது.ை இவர்ை ‘இயற்கை

தளத்தள’ை என்றும்ை அ்ழககப்்டுகிறளர்.ை

இயற்கை  வேளா்்ை ்யிறசி்யை

்டசகக்ககள னளருககுை அளித்தை

நம்்ளழ்வளர்ை“விவசளயம்ைஎன்்துைவியள்ளரம்ை

அல் ,்ைவளழ்க்கைமு்ற”ைஎன்றுைகுறிப்பிடேளர்.ை

்யிர்ைசுழறசிைமூ்ம்ைஇயல்்ளக வை் ாணில்ை

்நடரேன்ை சத்துை அதிகரிககிறதுை என்றுை

முதன்முதலில்ை நிரூபித்துகை களடடியவர்.ை

 ்லும்ை ்ளரம்்ரியை வி்தை இரகஙக்ேை

அதிகம்ை நசித்தவர்.ை“டிரளகேர்ைநல்்ளத்தளன்ை

உழும்;ை ஆனளல்ை சளணிை  ்ளேள த”ை என்றுை

கிரள்ப்ைம்ளருேளதளரைமுன் னறறத்திறகளகை

்ளடு்டேை  ே.சி.கு்ரப்்ளை அவர்கள்ை

மசளன்ன்தை அடிககடிை குறிப்பிடுவளர்ை

நம்்ளழ்வளர்.ை இன்்றககுை இயற்கை

விவசளயம்ை்றறிைதமிழகத்தில்ைஓரே வனும்ை

விழிப்பு்ர்வுை இருககிறதுை என்றளல்,ை

அதறகுை நம்்ளழ்வளரின்ை அேப்்றகரியை

மசயல்்ளடுக ேைகளர்ம்.ை“நுனிைவீடடுககு,ை

நடுை ்ளடடுககு,ை அடிை களடடுககு”ை என்றுை

மநற்யிரின்ை ்யன்க்ேை குறிப்பிடுகிறளர்ை

நம்்ளழ்வளர்.

வகா.நம்மைாழ்ோர்	இயற்க	அறிவியலாளர்	

(1938 – 2013)
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 9.5	 சூழல்	சார்	வேளாண்மை	

யவளாண உற்பததிடேயும், பல்லுயிர் 
பாதுகாப்டபயும் ஆ்தரிதது, கிராமைப்புை மைக்களின 
வாழவா்தாரதட்த யமைம்படுததுவய்த சூழல்சார் 
யவளாணடமையின ய�ாக்கமைாகும். சூழல்சார் 
யவளாணடமை அப்பகுதியின நிலதய்தாற்ைதட்த 
சிட்தக்காமைல் பராமைரிதது, பேனபடுததுவ்தாகும். 
நிலதய்தாற்ைம்  எனபது  அப்பகுதியிலுளள 
பல்யவறு சூழல் ்்தாகுதிகடள உளளைக்கிேது 
(உ.ம்) நில அடமைப்பு, ்தாவரஙகள மைற்றும் 
குடியிருப்பு.

சூழல்சளர்ை வேளா்்யின்ை்டிகள்

1. பணடண விரிவாக்கதட்தத ்தவிர்த்தல்
2. பல்லுயிர் பாதுகாப்டப உறுதி ்சய்்தல்
3. பசுடமைக்குடில் வாயு ்வளியேற்ைதட்தக் 

குடைத்தல்
4. சிக்க்ன நீர் பேனபாடு
5. மைணவளம் காத்தல்

வளர்ந்து வரும் மைக்கள ்்தாடகக்கு 
ஏற்ப யவளாண உற்பததிடே நிடல படுதது்தல் 
மைடடுமைல்லாது  அட்த  சீரா்ன  முடையில் 
உேர்தது்தலும் ்தற்யபாட்தே ய்தடவோகிைது. 
அதிக இடு்பாருடகள மூலம் யவளாணடமையில் 
பசுடமைப் புரடசிடே ஏற்படுததி அ்தன மூலம் 
்தனனிடைடவ அடைந்திருக்கியைாம் எனபட்த 
விஞ்்ானிகள உணர்ந்துளள்னர். ஆடகோல் தீே 
விடளவுகடள ஏற்படுததும் இரசாே்ன யவளாண 
முடைடேத ்தவிர்தது, இேற்டக ஆயராக்கிேதட்த 
பாதுகாக்கக்கூடிே அஙகக யவளாணடமைடே 
பினபற்று்தல் வருஙகால சந்்ததியி்னருக்கு �ாம் 
்சய்யும் மைகத்தா்ன யசடவோகும். அஙகக 
யவளாண முடையில் அதிக மைகசூல் ்பறும் 
வழியிட்ன அறி்தல் மிகவும் அவசிேமைாகும்.

்ழமமைாழி

• அதிரைஅடித்தளல்,ைஉதிரைவி்ேயும்.

• நி்த்தில்ைஎழுநதைபூாடுை

நி்த்தில்ை்டியை வாடும்.

• தாணீரி ்ைவி்ேநதைஉப்பு,ை

தாணீரி ்ைக்ரயை வாடும்.

• ஆறறுைநீர்ைவளதம்ை ்ளககும்;ைஅருவிை

நீர்ைபித்தம்ை ்ளககும்;ை சளறறுை

நீர்ைஇரா்ேயும்ை ்ளககும்.ை

-ை‘அகத்தியர்ைகு்வளகேம்’ை

என்னும்ை்ருத்துவைநூல்

மசாறம்ாருடகளஞ்சியம்

ஆவ�ாக்கியம்	்றறிய	

வகாட்ாடு

Principle of Health

உயிர்ச்	சூழல்	்றறிய	

வகாட்ாடு

Principle of 

Ecology

நடுநி்லயாக	

மசயல்்டுதல்	்றறிய	

வகாட்ாடு

Principle of 

Fairness

்�ாமைரிப்பு	்றறிய	

வகாட்ாடு

Principle of Care

உயிர்த்தி�ள் Bio -mass

ஆணடு	்யிர்த்திட்டம் Annual Crop Plan

மைதிப்பீடு

I	 	ம்ாருத்தமைான	

வி்்டயளி 

(ஒரு	மைதிப்ம்ண)

1.ை எநதை கள்கடேத்தில்ை  வேளா்்யில்ை

இரசளயனஙகள்ை்யன்்ளடடிறகுைவநதன?

(அ)ை 16ம்ைநூறறளாடு

(ஆ)ை 17ம்ைநூறறளாடு

(இ)ை 18ம்ைநூறறளாடு

(ஈ)ை 19ம்ைநூறறளாடு

2.ை இ ர ச ள ய ன ை இ டு ம ் ள ரு ட க ள்ை

உ் யளகிப்்தளல்ை ஏற்டும்ை வி்ேவுகள்ை

____________ை.
(அ)ை ்ாவேை்ளதிப்பு

(ஆ)ைநீர்வேை்ளதிப்பு

(இ)ை சுறறுச்சூழல்ை்ளதிப்பு

(ஈ)ை அ்னத்தும்
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3.ை இயற்கை ம்ளருடக்ேை ்யன்்டுத்திை

சளகு்டிைமசய்யும்ைமு்றககுை____________ 

என்றுைம்யர்.

4.ை இயற்கைஉரஙகள்ைஇராடி்னைஎழுதுக.

5.ை ்ாவேப்ை ்ரள்ரிப்புை மூ்ம்ை ________,ை
_________,ை __________ை ்ாபுக்ேை

 ்ம்்டுத்த்ளம்.

6.ை ம்ப்்ரிஙைஎன்்துை____________ை.

7.ை இயற்க ை மு்றயில் ை உற்த்திை

ம ச ய் த ை வி ் ே ம ் ள ரு ட க ளு க குை

அளிககப்்டும்ைசளன்றிதழ்ை__________ை.

8.ை  வேளாை உற்த்தி்யயும்,ை ்ல்லுயிர்ை

்ளதுகளப்்்யும்ை ஆதரித்து,ை கிரள்ப்புறை

் க க ளின் ை வ ள ழ் வ ள த ள ர த் ் தை

 ்ம்்டுத்துவ தை____________ைஆகும்.

II	நான்கு	ேரிகளில்	வி்்டயளி 

	 (மூன்று	மைதிப்ம்ணகள்)

9.ை ைஇயற்கை வேளா்்ை–ைவ்ரயறு.

10.ை அஙககச்ைசளன்றிதழ்ைஎன்றளல்ைஎன்ன?

11.ை ்யிர்ைஊககிகள்ை் யன்்டுத்தும்ைவிதத்தி்னை

எழுதுக.

12.ை இயற்கை ்யிர்ை ்ளதுகளப்புை மு்றக்ேை

எழுதுக.

III	குறுகிய	வி்்டயளி 

	 (ஐந்து	மைதிப்ம்ணகள்)

13.ை இ ய ற ் க ை  வ ே ளா்்யின்ை

 களட்ளடுக்ேைவிவரி.

14.ை சூழல்சளர்ை  வேளா்்யின்ை ்டிக்ேை

விேககுக.

IV	விரிோன	வி்்டயளி 

	 (்த்து	மைதிப்ம்ணகள்)

15.ை இ ய ற ் க ை  வ ே ளா்்யின்ை

நன்்்க்ேைஎழுதுக.

16.ை இயற்கைவழிை வேளா்்யின்ை்டிகள்ை

்றறும்ைசவளல்க்ேைவிேககுக.

17.ை அஙககச்ைசளன்றிதழ்-விவரி.

ஆசிரியர்	மசயல்்ாடு

1.ை இயற்கை வேளா்்யின்ைமுககியத்துவம்ை்றறும்ைமதளழில்நுட்ஙகள்ை்றறிைவிேககுதல்.

2.ை அஙககச்ைசளன்றிதழ்ை்றறிைஅறியச்ைமசய்தல்.

மைாணேர்	மசயல்்ாடு

1.ை தஙகள்ை்குதியில்ைஇயற்கை வேளா்்ைந்ேம்று்ளயின்,ைஅதன்ைவிவரம்ை சகரித்தல்.

2.ை தஙகள்ைஊர்ைமுதியவர்களிேம்ைஇருநதுை வேளா்்யில்ைபின்்றறப்்டேைஇயற்கை

வழிமு்றகள்ை்றறியைவிவரம்ை சகரித்தல்.

்ார்்ே

1.ை https://www.pgsindia-ncof.gov.in/

2.ை www.vikaspedia.com

3.ை www.en.m.wikipedia.com

4.ை ைhttp://agritech.tnau.ac.in/

5.ை ClimateைChange,ைPlant Science Post,Juneை4,2015.ைhttps://croplife.org/

6.ை https://ifoam.bio
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வணிக வேளாண்

(Commercial Agriculture)

10

த�ொழில்களிலும் ஈடுபடுவது இழப்பு்களைத் 
�விர்த்து ,  நிளையொன  வருமொனத்ள� 
ஈட்டித்�ரும். 

 10.1	 காளான்	வளர்ப்பு	

்கொைொன்  என்பது  பூசண  வள்களயச் 
சொர்்ந� பச்ளசயமிலைொத் �ொவரமொகும். உை்க 
அைவில 3000 வள்கயொன உணவுக் ்கொைொன்்கள் 
உள்ைன. அவற்றில 30 வள்கயொன ்கொைொன்்களை 
்கட்டுப்படுத்�ப்பட்்டசூழ்நிளையில நொம் வைர்க்்க 
முடியும் எனக் ்கண்டறியப்பட்டுள்ைது. வணி்க 
ரீதியொ்க உற்பத்தி தசயய ளவக்்்கொல ்கொைொன், 
சிப்பிக்்கொைொன், தமொட்டுக்்கொைொன் மற்றும் பொல 
்கொைொன் ஆகியளவ மி்கவும் ஏற்்றளவயொகும். 

10.1.1	 காளான்	வளர்ப்பின்	முக்கியத்துவம்	

இ ்ந தி ய ொ வி ல  ஆ ண டு ் � ொ று ம் 
சுமொர்  3000  மிலலியன்  ்டன்  பணளணக் 
்கழிவு்கள்  கிள்டக்கின்்றன .  இதில  ஓரைவு 
மட்டு்ம  ்கொலநள்ட்களுக்குத்  தீவனமொ்கப் 
ப யன் படு த் � ப் படுகி ்றது .  இதில  25 % 
பணளணக் ்கழிவு்களை ்கொைொன் உற்பத்திக்கு 

 	 அறிமுகம்

நள்டமுள்றயில உள்ை ்வைொணளம 
என்பது  உணவு  மற்றும்  அள�ச்  சொர்்ந� 
தபொருட்்களை  �னக்்கொ்கவும் ,  உள்ளூர் 
ப யன் ப ொ ட் டி ற் கு ம்  உ ற் ப த் தி  த ச ய து 
விநி்யொகிப்ப�ொகும். இன்ள்றய ்கொை்கட்்டத்தில 
தபொருைொ�ொரம், உற்பத்தி மற்றும் விற்பளன 
்பொன்்றவற்றில  பல்வறு  தநருக்்கடியொன 
சவொல்களை ்வைொணளம ச்நதித்து வருகி்றது. 
இ�ன் விளைவொ்க விவசொயி்கள் எதிர்பொர்த்� 
உற்பத்திளய  அள்டயமுடியொமல ,  குள்ற்ந� 
வருவொளய்ய ஈட்டுகின்்றனர். இ்ந� நிளைளய 
மொற்்ற, வணி்க ரீதியிைொன ்வைொணளமயில 
ஈடுபடுவது அவசியம். 

வணி்க  ் வை ொணளம  என் பது 
தபொருைொ�ொர ரீதியொ்க இைொப ்நொக்்்கொடு, 
அதி்க அைவில உற்பத்தி தசயது, பரவைொ்க 
விநி்யொகிப்ப�ொகும். விவசொயி்கள் ்வைொண 
விளைதபொருட்்களை உற்பத்தி தசயவ்�ொடு, 
்வைொணசொர்  த�ொழில்கைொன  ்கொைொன் 
வைர்ப்பு, ்�னீ வைர்ப்பு, பட்டுப்புழு வைர்ப்பு 
மற்றும் இயற்ள்க உரங்கள் �யொரிப்பு ஆகிய 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அறிமுிம்க(Introduction)

• ிளேளன்கவேர்ப்புக(MushroomகCultivation)

•  ேனீகவேர்ப்புக(Apiculture)

• ்ாபுழுகஉரம்கேயளரிதேல்க

(Vermicompost)

• பட்டுப்புழுகவேர்ப்புக(Sericulture)

வளணிம்கசெயவளர்க்குகவளணிம்க பணப்

பிறவும்கே் பளல்கசெயின்.
-கதிருக்குறள்
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பயன்படுத்தினொல சுமொர் 400 மிலலியன் ்டன் 
்கொைொன் உற்பத்தி தசயய முடியும். ஆனொல 
�ற்்பொது  13,000 தமட்ரிக்  ்டன்  மட்டு்ம 
உற்பத்தி  தசயயப்படுகி்றது .  �மிழ்நொட்டில 
கிள்டக்கும் 30 ் ்கொடி ்டன் பணளணக் ்கழிவு்களில 
10% ்கழிவு்களை  ்கொைொன்  உற்பத்திக்குப் 
பயன்படுத்தினொ்ை 3.4 இைட்சம் ்டன் ்கொைொன் 
உற்பத்தி  தசயய  இயலும் .  இ�ன்  மூைம் 
₹100 ்்கொடி வளர வர்த்�்கம் தசயய வொயப்பு 
உள்ைது. 

10.1.2	 �ன்கமகள்	

• ்கொைொன் வைர்ப்புக்கு குள்ற்ந�  இ்டம் 
்பொதுமொனது. 

• பணளணக்  ்கழிவு்களை  மட்டு்ம 
ஊ்ட்கமொ்கப்  பயன்படுத்தி ,  ்கொைொன் 
விள�  மற்றும்  ்கொைொன்  உற்பத்தி 
தசயயைொம். 

• ்கொைொன் அறுவள்ட தசய� பின்பு உள்ை 
எஞசிய தபொருள் இயற்ள்க உரம் மற்றும் 
்கொலநள்டத் தீவனமொ்கப் பயன்படுகி்றது. 

�சசுக்காளான்

ிளேளன்ிேளல்கஏற்படும்க

நச்சுதேன்ண்க்குக

கமபேட்டிஸம்க(Mycetism)க

அல்ைதுககமபேட்டிஸ்மஸ்கஎன்றுகசபயர்.

�சசுக்	காளானின்	குணஙகள்

• நச்சுக்கிளேளன்ிள்கபிரிளெ்ளனக

நிறஙிளுடன்கிளணப்படும்.

• பூச்சிிள்க/கவிைஙகுிள்கஇவற்ணறக

உாணள்ல்கேவிர்க்கும்.

• ிளேளன்கமீதுகபடும்க பளதுகசவள்ளிக

ிருப்பளிக்ளறும்.

• சுணவயற்றணவ.

• அரிசி யளடுகசிளதிக்ிகணவக்கும் பளதுக

அரிசிகசிவப்புகநிற்ணடயும்.

• நச்சுக்ிளேளன்ிள்ககூர்ண்யளனக

குணடயுணடயணவ.

• பளலுடன்க ெர்க்கும்சபளழுதுகபளல்க

திரிநதுக பளகும்.

சிப்பிக்ிளேளன் ணவக் ிளல்கிளேளன்

ச்ளட்டுக்ிளேளன் பளல்கிளேளன்
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ஏற்்றளவ .  எனினும்  வியொபொர  ்நொக்கில 
வைர்ப்ப�ற்கு ளவக்்்கொல மி்கவும் ஏற்்றது. 
இ்ந�  பணளணக்  ்கழிவு்கள்  மட்கி  இருக்்க 
்வணடிய அவசியமிலளை. 

10.1.4.3க விததுகேயளரிப்பு

மூை வித்து, �ொய வித்து மற்றும் படுக்ள்க 
வித்து ஆகியவற்ள்ற �யொரிப்பது அவசியம். ் சொை 
விள�்களை அளர ்வக்்கொ்டொ்க ்வ்க ளவத்து 
2% ்கொலசியம் ்கொர்ப்னட் உப்பு ்கை்ந�பின் 
பொலிபுதரொப்பிலீன் ளப்களில அள்டத்து, 20 lb 
நீரொவி அழுத்�த்தில, அழுத்� தவப்பமூட்டியில 
(Autoclave) இரணடு மணி ்நரம் ளவத்து 
கிருமிநீக்்கம் தசயய ்வணடும். பின்பு த�ொற்று 
நீக்்கம் தசயயப்பட்்ட அள்றயில, மூை வித்து 
மொற்்றம்  தசயய  ்வணடும் .  சுமொர்  10–12 
நொட்்களில பொல ்கொைொன் பூசணம் வைர்்நது, 
தவணளமயொ்க ்கொட்சியளிக்கும். இ�ற்கு தாய் 
வித்து என்று தபயர். ஒவதவொரு �ொய வித்துப் 
புட்டியிலிரு்நதும்  25–30 படுக்ள்க  வித்துப் 
புட்டி்கள் �யொரித்து ்கொைொன் வைர்ப்பிற்குப் 
பயன்படுத்�ைொம். 

10.1.4.4க கிளேளன்கபடுக்ணிகேயளரிப்பும்,க

பரள்ரிப்பும்

த்கொதி  நீர்  அலைது  நீரொவி  அலைது 
இரசொயனம்  பயன்படுத்தி  த�ொற்று  நீக்்கம் 
தசயயப்பட்்ட ளவக்்்கொல துணடு்களை 80 ்கொஜ் 
�டிமனுள்ை 2x1 அடி பொலித்தீன் ளப்களில நிரப்ப 

• கிரொம ம்களிர் மற்றும் ்வளையிலைொப் 
பட்்ட�ொரி்கள் ்கொைொன் வைர்ப்ளப சுய 
த�ொழிைொ்கத் த�ொ்டஙகி தபொருைொ�ொர 
்மம்பொடு அள்டயைொம். 

• மருத்துவ குணம் த்கொண்ட ்கொைொளன 
உட்த்கொள்வ�ொல ஆ்ரொக்கியமொன மனி� 
வைத்ள� உருவொக்்கைொம். 

10.1.3	 காளானின்	மருத்துவ	குணஙகள்	

• புர�ச்சத்து மிக்்கது.
• இரும்புச்சத்து  உள்ை�ொல  இரத்� 

்சொள்க உள்ைவர்்களுக்கு மரு்ந�ொ்கப் 
பயன்படுகி்றது. 

• நொர்ச்சத்து  அதி்கமொ்க  இருப்ப�ொல 
மைச்சிக்்கல  இருப்பவர்்களுக்கு  நலை 
மரு்ந�ொகி்றது. 

• த்கொழுப்புச்சத்து  மி்கவும்  குள்றவொ்க 
இருப்ப�ொல இரு�ய ்நொயொளி்களுக்கு 
நலை உணவொகி்றது. 

• சர்க்்களரச்சத்து  மி்கக்  குள்றவொ்க 
இரு ப் ப � ொ ல  நீ ரிழிவு  ் ந ொ ய 
உள்ைவர்்களுக்கு நலை மரு்ந�ொகி்றது. 

• ளவட்்டமின்்கள், �ொது உப்பு்கள் இருப்ப�ொல 
அளனவருக்கும்  ்க ொ ப் புணவொ ்க ப் 
பயன்படுகி்றது. 

10.1.4	 பாலகாளான்	வளர்ப்பு

இரகம் : APK 2

10.1.4.1க ேட்பசவப்பநிணைக

25 0 –  30 0 C  தவப்பநிளையும்  80 
ச�த்திற்கு குள்றயொ� ்கொற்றின் ஈரப்ப�மும் 
ஏற்்றது. �மிழ்நொட்டின் அளனத்துப் பகுதி்களும் 
இக்்கொைொன் வைர்ப்பிற்கு ஏற்்ற�ொ்க உள்ைது. 

10.1.4.2க வேர்ப்புகஊடிம்

உைர்்ந� ளவக்்்கொல, மக்்கொச்்சொைம், 
்சொைம் மற்றும் ்கம்புத் �ட்ள்ட, பொம்்ரொசொ 
புல, தவட்டி்வர், ்கரும்புச் சக்ள்க, ்சொயொ 
பீன்ஸ்  மற்றும்  நிைக்்க்டளைச்  தசடி  ஆகிய 
பணளணக் ்கழிவு்கள் பொல ்கொைொன் உற்பத்திக்கு 
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த�ொட்டியிலிட்டு ்ைசொ்க ஈரப்படுத்தியபின் 
1200C தவப்பநிளையில அழுத்� தவப்பமூட்டியில 
சுமொர் 30 நிமி்டங்கள் ளவத்து  எடுத்�பின் 
பயன்படுத்�  ்வணடும் .  ்மற்பூச்சு  இட்்ட 
படுக்ள்க்களை பொலித்தீன் கூணடு்களில ளவத்து 
பரொமரிக்்க ்வணடும். ்மற்பூச்சு ்கைளவயில 
50 – 60% ஈரப்ப�ம் இருக்குமொறு �ணணீர் 
த�ளித்து வர ்வணடும்.  8–10 நொட்்களில 
்மற்பூச்சுக் ்கைளவயின் ்மல சிறிய ்கொைொன் 
தமொட்டு்கள்  அதி்க  அைவில  ்�ொன்றும் . 
இளவ  வைர்்நது  ஒரு  வொர  ்கொைத்திற்குள் 
அறுவள்டக்குத் �யொரொகிவிடும். மு�ல அறுவள்ட 
முடி்ந�பின் ்மற்பூச்சுக் ்கைளவளய இ்ைசொ்கக் 
கிைறிவிட்டு த�ொ்டர்்நது �ணணீர் த�ளித்து 
வ்ந�ொல 45–50 நொட்்களுக்குள் 2-3 அறுவள்ட  
தசயயைொம். 

 10.2	 தேனீ	வளர்ப்பு	

்�னீக்்களை  உழவிற்கு  உறுதுணை 
செய்யும் ததவணதகள் என ் வைொண தபருமக்்கள் 
்பொற்றுகின்்றனர். அயல ம்கர்ந�ச்்சர்க்ள்கயொல 
ம்கர்ந�  முளைப்பு ,  ்கருவுறு�ல  வீ�ம் ,  பழ 
உற்பத்தி ,  பழத்தின்  �ரம் ,  விள�  உற்பத்தி , 
விள�த்�ரம், விள�்களில உள்ை எணதணய 
அைவு, ம்கசூல ஆகியளவ ்மம்படுகின்்றன. 
்�னீ வைர்ப்பு ஒருஙகிளண்ந� பணளணயத்தில 
ஒரு முக்கிய அங்கமொகும். ்�னீ வைர்ப்பிற்கு 
நிைம் �னியொ்க ்�ளவயிலளை என்ப�ொல, 
நிைத்திற்்கொ்க ்பொட்டியிடுவதிலளை.  ்�னீ 
வைர்ப்பொல  கிள்டக்கும்  ்�ன் ,  ம்கர்ந�ம் 
மற்றும் ்�ன் தமழுகு ்பொன்்ற தபொருட்்கள் 
கூடு�ல வருவொய ஈட்்டவும், கிரொமப்பு்ற ்வளை 
வொயப்பிற்கும் வழிவகுக்கி்றது.

்வணடும். 5.0 தசமீ அைவிற்கு நிரப்பியவு்டன் 
25–30 கி  படுக்ள்க  வித்ள�  சீரொ்கத்  தூவ 
்வணடும். இ்�்பொல நொன்கு அடுக்கு்கள் �யொர் 
தசய�பின் இறுதியொ்க 5.0 தசமீ உயரத்திற்கு 
ளவக்்்கொளைப்  பரப்பி  வொயப்பகுதிளய 
சணைொல ்கட்டி படுக்ள்க �யொரிக்்க ்வணடும். 
்கொற்்்றொட்்டத்திற்்கொ்க தபன்சில த்கொணடு ஆறு 
துளை்கள்  இ்ட  ்வணடும் .  படுக்ள்க்களை 
அடுக்கு்களி்ைொ உறியில ்கட்டி்யொ த�ொங்கவி்ட 
்வணடும். படுக்ள்க்களில பூசண இளழ்கள் 
முழுளமயொ்க  பரவ  15 நொட்்கைொகும் .  பின் 
இப்படுக்ள்க்களை இரண்டொ்கப் பிை்நது 1.0 – 2.0 
தசமீ �டிமனுக்கு கிருமி நீக்்கம் தசயயப்பட்்ட 
்மற்பூச்சு ்கைளவயிட்டு பொலித்தீன் கூணடினுள் 
ளவக்்க ்வணடும். 

10.1.4.5க பளலிததீன்ககூாடுகஅண்ப்புக

நிழைொன இ்டத்தில 20 அடி நீைமும் 10 
அடி அ்கைமும் உள்ைவொறு இடுப்பைவிற்கு 
தசவவ்கக்  குழி்கள்  அளமக்்க  ்வணடும் . 
உட்பு்ற  சுவர்்களை  மண  த்கொணடு  தமழு்க 
்வணடும் .  பின்பு  குழியின்  ்மற்பகுதியில 
நீை வணண பொலித்தீன் �ொளைக் த்கொணடு 
கூணடு அளமக்்க ்வணடும். இக்கூணடுக்குள் 
்மற்பூச்சு தசயயப்பட்்ட படுக்ள்க்களை பரொமரிக்்க 
்வணடும். கூணடினுள் நலை ்கொற்்்றொட்்டம் 
இருக்குமொறு வசதி ஏற்படுத்� ்வணடும்; மற்றும் 
1600 – 3200 ைக்ஸ் அைவிற்கு தவளிச்சமும் 
அவசியம். 

10.1.4.6க  ்ற்பூச்சுகஇடுேல்க

சுணணொம்புச்சத்து  மிகு்ந�  மணல 
்கை்ந� ்கரிசல மண (pH 8.0) ்மற்பூச்சுக்கு 
ஏற்்றது .  ்மற்பூச்சு  ்கைளவளய  ஒரு  மண 
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்�னீக்்கள் ்கொணப்படும். இவற்றில 90%க்கு 
்மல ்வளைக்்கொரத் ்�னீக்்கைொகும். ்மலும், 
ஒரு  இரொணித்  ்�னீயும் ,  சிை  நூறு  ஆண 
்�னீக்்களும் ்கொணப்படும். இரொணித் ்�னீ 
மட்டு்ம முட்ள்டயி்டக்கூடிய தபண ்�னீயொகும். 
முட்ள்டயிலிரு்நது தவளிவரும் புழுக்்களுக்கு 
வழங்கப்படும்  உணவின்  அைவும் ,  �ரமும் 
கூடு�ைொ்க இரு்ந�ொல இரொணித் ்�னீயும், 
குள்றவொ்க இரு்ந�ொல ் வளைக்்கொரத் ் �னீக்்களும் 
உருவொகின்்றன. ்கருவு்றொ� முட்ள்டயிலிரு்நது 
ஆண ்�னீக்்கள் உருவொகின்்றன. 

ரளண வணையளள் ஆா

 10.2.2.1க இரளணதக ேனீக

ஒரு  கூட்டில  ஒரு  இரொணித்  ்�னீ 
மட்டு்ம  இருக்கும் .  இரொணித்  ்�னீ்ய 
அக்கூட்டின் �ளைவி. இ�ன் இனப்தபருக்்க 
உறுப்பு்கள் முழு வைர்ச்சி தபற்றுள்ை�ொல, 
முட்ள்டயிடுவது மட்டு்ம இ�ன் பணியொகும். 
இத்்�னீயொல உணவு ்ச்கரிக்்க்வொ, கூடு 
்கட்்ட்வொ இயைொது. இ�ன் �ொள்ட சுரப்பி்கள் 
ஒரு வி� ்கவர்ச்சிப் தபொருளை சுரக்கின்்றன. 
இக்்கவர்ச்சிப் தபொருள் இரு வி� அமிைங்கைொல 
ஆனது .  இப்தபொருள்  இராணிப்  ச்பாருள் 
எனப்படுகி்றது. வொயவழி உணவுப் பரிமொற்்றம் 
மூைம் இப்தபொருளை எலைொ ்வளைக்்கொரத் 
்�னீக்்களும் தபறுகின்்றன. இப்தபொருைொனது 
கூட்டினுள்  இர ொணித்  ் �னீயின்ப ொல 
்வளைக்்கொரத் ்�னீக்்களை ஈர்த்து அள�ச் 
சுற்றி கூட்்டம் அளமக்்க உ�வுகி்றது. இரொணித் 
்�னீயின் ஆயுட்்கொைம் மூன்று வரு்டங்கள் 
ஆகும் .  அ�ன்  பி்றகு  முட்ள்டயிலிரு்நது 
தவளிவரும்  இைம்புழுவிற்கு  �னிப்பட்்ட 
ராயல் சஜல்லி என்்ற உணளவயும், இரொணித் 
்�னீ சுரக்கும் ஒரு வி� ஊக்கிளயயும் ்கை்நது 
த்கொடுத்து ்வளையொள் ்�னீக்்கள் இரொணித் 
்�னீளய உருவொக்குகின்்றன. 

10.2.1	 தேனீக்களின்	இனஙகள்	

இ்நதியொவில ஐ்நது இனங்களைச் ்சர்்ந� 
்�னீக்்கள் ்கொணப்படுகின்்றன.

ராட்ேே	பாகை	தேனீ	/	மகலத்	தேனீ

ஏப்பிஸ் 
டார்யசெட்டா

பகாம்புத்	தேனீ	/	சிறுதேனீ

ஏப்பிஸ் 
ஃப்யளாரிோ

இந்தியத்	தேனீ

ஏப்பிஸ் ஜசெேனா 
இண்டி்கா

பகாசுத்	தேனீ

ஜமலியொனா 
இரிடிஜென்னிஸ்/
ஜடட்ோய்கானுலா 
இரிடிஜென்னிஸ்

இத்ோலியத்	தேனீ

ஏப்பிஸ் 
ஜமலலிஃஜெோ

10.2.2	 தேனீ	கூட்டுக்குடும்பம்	

்�னீக்்கள் குடும்பங்கைொ்க ்சர்்நது 
வொழ்கின்்றன. ஒவதவொரு கூட்டிலும் இரொணித் 
்�னீ,  ்வளைக்்கொரத் ்�னீ மற்றும் ஆண 
்�னீ என தமொத்�மொ்க 20,000 – 30,000 
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1.கஇனதக ேர்வு

இ்நதியத் ்�னீ இனங்களை மட்டு்ம 
தசயற்ள்க முள்றயில தபட்டி்களில ளவத்து 
வைர்க்்க இயலும். 

2.கஇடதக ேர்வு

் �னீக்  கூட்்டங்கள்  எஙத்கஙகு 
இயற்ள்கயில அதி்கமொ்க ்கொணப்படுகின்்ற்�ொ, 
அ்ந�  இ்டங்கள்  ்�னீக்்கள்  வைர்ப்ப�ற்கு 
ஏற்்றளவ .  ்�னீக்்களுக்கு  தூயளமயொன 
�ணணீர்  அவசியம் .  ்�ர்வு  தசயயப்பட்்ட 
இ்டத்திற்கு அரு்்க ஒரு கிண்்றொ, வொயக்்கொ்ைொ 
இருத்�ல  நலைது.  இ்டம்  சம  �ைமொ்கவும், 
்பொதிய  வடி்கொல  வசதியு்டனும்  இருத்�ல 
நலைது.

்�னீ  வைர்ப்பு  தசயயும்  இ்டம் 
பள்ளி, ச்நள� ்பொன்்ற இ்டங்களிலிரு்நதும், 
்பொக்குவரத்து சொளைளய விட்டு குள்ற்ந�து 
100 மீ �ள்ளியும் அளம்நதிருக்்க ்வணடும். 
வீட்டிற்கு  அருகில  அளமக்்க  ்நரிட்்டொல , 
குள்ற்ந�து 50 மீ இள்டதவளி �ர ்வணடும். 
இ�னொல ்�னீக்்கள் ப்ற்நது வ்நது தசலலும் 
பொள�யில �ள்ட்கள் இருக்்கொது.

3.க ேனீகசபட்டிிணேகணவக்கும்கவிேம்

்�னீ தபட்டி்களை நிழலில, கிழக்கு 
பொர்த்து ளவத்�ல ்வணடும். ்கொளை தவயில 
தபட்டியின் ்மல விழும்்பொது, அதி்கொளையில 
்�னீக்்கள் �ங்கள் பணி்களைத் துவஙகும். 
தவயில மற்றும் மளழயிலிரு்நது பொது்கொக்்க 
நிழல  உள்ை  இ்டங்களில  இப்தபட்டி்களை 
ளவக்்க  ்வணடும் .  தபட்டிக்கு  தபட்டி  2.0 
மீ இள்டதவளியும், வரிளசக்கு வரிளச 4.0 
மீ  இள்டதவளியும்  பரொமரிக்்க  ்வணடும் . 
்�னீ தபட்டி்கள் சம மட்்டத்தில ளவக்்கப்ப்ட 
்வணடும். எறும்பு்களி்டமிரு்நது பொது்கொக்்க 
்�னீப் தபட்டி்களின் �ொஙகி்களின் ்கொல்களை, 
நீருற்றிய கிணணங்களில ளவக்்க ்வணடும் 
அலைது ்கொல்களின் ்மல ்வப்தபணதணய 
அலைது கிரீஸ் �்டவி ளவக்்க ்வணடும். 

10.2.2.2க  வணையளள்க ேனீக்ிள்க

இளவ இரொணி மற்றும் ஆண ் �னீக்்களை 
வி்ட  அைவில  சிறியளவயொ்கவும் ,  மி்கவும் 
சுறுசுறுப்பொ்கவும்  ்கொணப்படும் .  கூட்டின் 
அளனத்து பணி்களையும் தசயயும் தபொறுப்பு 
்வளையொள் ்�னீக்்களைச் ்சர்்ந�து. இரொணித் 
்�னீக்்களுக்கும் ,  ஆண  ்�னீக்்களுக்கும் 
மற்றும் வைரும் புழுக்்களுக்கும் அ�ன�ன் 
்�ளவயறி்நது, ்கொைமறி்நது உணவளிப்ப்� 
இ�ன் மு�ற்பணியொகும். அ்�்பொை கூட்டின் 
்�ளவக்்்கற்ப வைர்ப்பு அள்ற்களைக் ்கட்டி, 
எலைொ  வள்கத்  ்�னீக்்களும்  உருவொ்க 
உ�வுகி்றது. கூட்ள்டக் ்கட்டு�ல, பரொமரித்�ல, 
தூயளமப்படுத்து�ல, பொது்கொத்�ல, உணவு 
்ச்கரித்�ல  ்பொன்்றளவ  இவற்றின்  பி்ற 
பணி்கைொகும். கூட்ள்ட சரியொன தவப்பநிளையில 
ளவப்பது, தவப்பம் அதி்கமொகும்்பொது சி்றகு்கைொல 
விசிறி தவப்பத்ள�த் �ணிய ளவப்பது ்பொன்்ற 
பணி்களையும் இளவ தசயகின்்றன. இவற்றின் 
ஆயுட்்கொைம் சொ�ொரணமொ்க 6 – 8 வொரங்கள் 
ஆகும். சுற்றுப்பு்ற சூழலுக்கு ஏற்ப இது மொறுபடும். 

10.2.2.3க ஆாக ேனீக்ிள்க

ஆண ்�னீ ்வளையொள் ்�னீளயவி்ட 
உருவத்தில தபரியது. இரொணித் ்�னீளய வி்ட 
சிறியது. ்�னீக் குடும்பத்தில ஆண ்�னீக்்கள் 
நிர்ந�ரமொ்கக் ்கொணப்படுவதிலளை. ்வளை 
தசயவ�ற்்கொ்க மொறுபட்்ட உ்டற்பொ்கங்கள் கிள்டயொது. 
இவற்்றொல உணவு ் ச்கரிக்்க்வொ, எதிரி்களி்டமிரு்நது 
�ற்்கொத்துக் த்கொள்ை்வொ இயைொது. இவற்றின் 
வொழ்நொள் 2 – 3 மொ�ங்கள் ஆகும். 

10.2.2.4க  ேனீகவேர்ப்பு

்�னீ  வைர்ப்ளப  தவற்றி்கரமொ்க 
்மற்த்கொள்ை ்வணடுதமனில, ்�னீக்்களைப் 
பற்றி அறி்நதிருப்பது மி்க அவசியம். மு�லில 
நொன்கு அலைது ஐ்நது ்�னீ தபட்டி்களு்டன் 
சிறிய அைவில த�ொ்டஙகுவ�ன் மூைம் ்பொதிய 
பயிற்சியும் ,  அனுபவமும்  தபற்று ,  பின்னர் 
சொ�்கமொன சூழ்நிளை இருக்கும் இ்டங்களில 
வணி்க ரீதியில ்�னீ வைர்ப்ளப ஆரம்பிக்்கைொம். 
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ஒரு ்�ன் கூட்டிலிரு்நது 5 – 15 கிகி வளரயில 
்�ன் கிள்டக்கும். 

10.2.2.5க  ேனின்கபயன்ிள்

1. ்�னில சர்க்்களர, �ொது உப்பு்கள், அங்க்க 
அமிைங்கள் , அமி்னொ  அமிைங்கள் , 
புர�ம் ்பொன்்றளவ அ்டஙகியுள்ைன. 

2. ்�ன் எளிதில ஜீரணிக்்கப்படும், உ்டனடி 
சக்தி �ரும் உணவொகும்.

3. ்�ன் பசிளயத் தூணடி உ்டல வைர்ச்சிக்கு 
உ�வுகின்்றது.

4. கு்டல  த�ொ்டர்புள்டய  வியொதி்களை 
குணப்படுத்துகி்றது.

5. இ � ய ம்  ம ற்றும்  � ள ச ்க ளை 
வலுப்படுத்துகி்றது.

6. ்�ொலுக்கு வனப்பு அளிக்கி்றது.

 10.3	 மண்புழு	உரம்	ேயாரித்ேல

மணபுழுக்்கள் ்கழிவு்களை மட்்கச் தசயது 
பயிர் வைர்ச்சிக்குத் ்�ளவயொன சத்து்களை 
்சர்த்து மண வைத்ள� ்மம்படுத்துகின்்றன. 
்மலும்  அளவ  மணணின்  ்கொற்்்றொட்்டம் , 
இயற்பியல �ன்ளம்கள், ்வதியியல பணபு்கள், 
உயிரின  வைர்ச்சி  மற்றும்  விளைச்சளை 
அதி்கரிக்்க உ�வுவ�ொல மணபுழு உழவரகளின் 
நண்பன் என்று அளழக்்கப்படுகி்றது. மொசுபொடு்கள் 
தபருகிவிட்்ட இக்்கொை்கட்்டத்தில மணபுழுக்்கள் 
்கரிம மறு சுழற்சிக்கு உ�வுவ்�ொடு, இ�ன் 
உரத்ள� ்வதி உரங்களுக்கு மொற்்றொ்க சி்ற்ந� 
இயற்ள்க உரமொ்கப் பயன்படுத்�ைொம். 

10.3.1	 மண்புழு	வகககள்

இ ய ற் ள ்க யி ல  ்க ொ ண ப் ப டு ம் 
மணபுழுக்்களை அவற்றின் வொழும் இ்டத்ள� 
அடிப்பள்டயொ்கக் த்கொணடு தபொதுவொ்க மூன்று 
வள்க்கைொ்கப் பிரிக்்கைொம். �ளர ்மற்பரப்பில 
வொழக்கூடிய  மணபுழுக்்கள் ,  மணணில 
விழக்கூடிய ்கரிமக் ்கழிவு்களை உட்த்கொணடு 
உரமொ்க மொற்றுகின்்றன. மத்திய மற்றும் ஆழமொன 
பகுதி்களில வொழ்வன, அடிமணளண புரட்டி 
்ம்ை த்கொணடு வ்நது உழவு தசயவது்பொல 

4.க ேனீகவேர்ப்புகெளேனஙிள்க

i.	தேனீ	பபட்டிகள்

தபரும்பொலும்  நியூட்்டன்  தபட்டி்கள் 
(7 சட்்டங்கள்) அலைது ஐ.எஸ்.ஐ. தபட்டி்கள் 
( 8  சட்்டங்கள் )  அலைது  மொர்த்�ொண்டம் 
தபட்டி்கள்  (நியூட்்டன்  தபட்டி்களை  வி்ட 
சிறியளவ) பயன்படுத்�ப்படுகின்்றன. ்�னீ 
தபட்டி அடிப்பைள்க, புழு அள்ற, ்�ன் அள்ற, 
உள் மூடி, கூளர ஆகிய பொ்கங்களைக் த்கொண்டது. 

கூணர தேல்மூடி

முகப்புப் ்பலணக

ததன்அணை

ரொணி ்�னீ நீக்கி 

அணைகாக்கும் ச்பட்டி

அடித்தளம்

தாங்கி

ii.	தேன்	தேகரிக்கும்	கருவி

்�னீ தபட்டி்களிலிரு்நது எடுக்்கப்படும் 
்�னள்ட்களிலிரு்நது ்�ளனப் பிரித்த�டுக்்க 
இக்்கருவி  ப யன்படுகி்றது .  இ�ளனப் 
பயன்படுத்துவ�ொல, ்�னள்ட்கள் ்ச�மொ்கொமல 
மீணடும் பயன்படுத்துவது மட்டுமன்றி சுத்�மொன 
்�ளனப்  தப்றைொம் .  அதி்க  அைவு  தநக்்டர் 
கிள்டக்கும் ்கொைங்களில 10 நொட்்களுக்கு ஒரு 
முள்ற ்�ன் ்ச்கரிக்்கைொம். ஒரு வரு்டத்திற்கு 
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குள்றவொன�ொ்கவும் உள்ை சிற்றினமொ்க 
இருக்்க ்வணடும். 

10.3.3	 மண்புழு	உரம்	ேயாரிக்கும்	முகை

10.3.3.1க க் ாபுழுக்ிளுக்குக ேணவயளனக

உணவு

்கொர்பன் :ளநட்ரஜன்  விகி�ம்  (C :N 
ratio) 20க்கு குள்றவொன அளனத்து வி�மொன 
பணளணக்  ்கழிவு்கள்  மற்றும்  ச்நள�க் 
்கழிவு்களை  (மறுசுழற்சிக்கு  ஏற்்றளவ ) 
பயன்படுத்�ைொம். 

அணவ: 

1. தீவனக்்கழிவு
2. ்கொய்கறிக் ்கழிவு்கள் 
3. ்கரும்பொளைக் ்கழிவு (Press mud)
4. பணளணக் ்கழிவு்கள் 
5. சொண எரு (்்கொழி, பன்றி ்கழிவு �விர) 
6. சொண எரிவொயுக் ்கழிவு 

இளவ ்பொன்்ற மட்கும் �ன்ளமயுள்ை 
அளனத்துப் தபொருட்்களையும் நிழலில ஈரப்ப�ம் 
40% இருக்குமொறு பரொமரித்து மணபுழுக்்களுக்கு 
உணவொக்்கைொம். இ�ற்கு அடுக்கு முள்றளய 
ள்கயொைைொம். 

10.3.3.2க அடுக்குகமுணற

முேல	அடுக்கு	

சொணம், த�ொழு உரம், சொண எரிவொயுக் 
்கழிவு, ஆட்டு எரு மற்றும் ஏளனய ்கொலநள்ட 
எருக்்கள் (9 – 12 அஙகுை உயரம்). 

இரண்்ாம்	அடுக்கு

நன்கு தூைொக்்கப்பட்்ட பயிர் மற்றும் 
்களைச் தசடி்கள், பசு்ந�ளழ்கள், ச்நள� ்கழிவு்கள், 
வீட்டுக் ்கழிவு்கள் (9–12 அஙகுை உயரம்).

இ் �  ் ப ொன்று  மூன்று  முள்ற 
ஆறு  அடுக்கு்கள்  அளமக்்க  ்வணடும் . 
மணபுழுக்்களுக்குத்  �ணணீர்  மி்கவும் 
அவசியமொ�ைொல இளவ உணணும் உணவில 
35 – 40% வளர நீர் இருக்்க ்வணடும். அ�ொவது 
உணவு புட்டு ப�த்தில இருக்்க ்வணடும். 

மணளண நன்்றொ்கக் ்கைக்குகின்்றன. இ�னொல 
மணணில ்கொற்்்றொட்்டத் �ன்ளம அதி்கரித்து 
ஊட்்டச்சத்து்கள்  சமமொ்கப்  பரவுகின்்றன . 
மணணில நீர் இ்றஙகும் �ன்ளம அதி்கரிக்கி்றது. 

10.3.1.1க ்ாபுழுகஇனஙிள்க

1. யூ ட் ரி ல ஸ் யூ ஜ ெ னி ய ே  (ஆஃரிக்்கொ 
மணபுழு) 

2. எயஜசெனிோ ஃஜெட்டிடா (சிவப்பு மணபுழு)
3. ஜ ெ ரி ய ே ா னி க் ஸ்  எ க் ஸ் ்க ய ே ட் ட ஸ் 

(்கம்்பொஸ்ட் மணபுழு)
4. லாம்பியடா மாருஷி 
5. ஆக்யடாகீடனா ஜசெயேட்டா

இவற்றுள்  ஆஃப்ரிக்்கொ மணபுழு  நம் 
நொட்டில அதி்க அைவில பயன்படுத்�ப்படுகி்றது. 
மற்்ற  வள்க  மணபுழுக்்களும்  நம்  நொட்டில 
கிள்டக்கின்்றன. 

10.3.2	 	மண்புழு	தேர்வில	கவனிக்க	

தவண்டிய	காரணிகள்

1. புழுக்்கள்  அதி்கப்படியொன  அங்க்கப் 
தபொருட்்களில  வொழும்  தி்றளனப் 
தபற்றிருக்்க ்வணடும். 

2. சுற்றுப்பு்றச் சூழலுக்குத் �கு்ந�ொற்்பொல 
�ன்ளன மொற்றி அளமத்துக் த்கொள்ளும் 
�்கவளமப்ளபப் தபற்றிருக்்க ்வணடும். 

3. புழுக்்கள் அதி்க வைர்ச்சியு்டனும், அதி்க 
உணளவ உணடு தசரிக்்கக்கூடிய�ொ்கவும், 
தசரித்�வற்ள்ற அதி்க அைவில உ்டலில 
்சமிக்கும் தி்றன் உள்டய�ொ்கவும் இருக்்க 
்வணடும். 

4. உ ர ம ொ ற் று த் தி ்ற ன்  அ தி ்க ம் 
த்கொண்டளவயொ்க இருக்்க ்வணடும்.

5. உள்றநிளை மற்றும் உ்றஙகுநிளை இலைொ� 
அலைது குள்ற்ந� ்கொைம் உ்றஙகுநிளை 
த்கொண்டளவயொ்க இருக்்க ்வணடும். 

6. உணவுக்  குழலுக்குள்  வொழும் 
நுணணுயிரி்கள் தசறிவு உள்டயனவொ்க 
இருக்்க ்வணடும். 

7. ள்கயொள்வ�ற்கு எளிளமயொன�ொ்கவும், 
ள்கயொளும்தபொழுது  ஏற்படும்  இழப்பு 
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இளவ �விர ்கொலசியம், தமக்னீசியம், 
�ொமிரம், இரும்பு, துத்�நொ்கம், ்க்ந�்கம், பயிர் 
வைர்ச்சி  ஊக்கி்கள்  மற்றும்  பூச்சி ,  பூசண 
்நொய்களை எதிர்க்்கவலை நுணணுயிரி்கள் 
்பொன்்றளவ அ்டஙகியுள்ைன. 

10.3.5	 மண்புழு	உரத்தின்	பயன்கள்

1. மணணில இரு்நது பயிர்்கள் எடுக்கும் 
சத்து்கள்  மீணடும்  மணணி்ை்ய 
இ ்ட ப் ப டு வ � ொ ல  ம ண வ ை ம் 
பொது்கொக்்கப்படுகி்றது. 

2. மணணில  ்கொற்்்றொட்்டம்  மற்றும் 
த ப ொ ை த ப ொ ை ப் பு த்  �ன்ளமளயக் 
கூட்டுவ�ொல ,  நீர்  பிடிப்புத்  �ன்ளம 
உயர்கி்றது. 

3. அளனத்து  சத்து்கள் ,  நன்ளம  �ரும் 
நுணணுயிரி்கள் மற்றும் பயிர் வைர்ச்சி 
ஊக்கி்களை அளிக்கி்றது. 

4. இ ர ச ொ ய ன  உ ர த்  ் � ள வ 
குள்றக்்கப்படுவ�ொல ,  உரச்  தசைவு 
குள்றகி்றது. 

5. மணணின் நீர் பிடிப்புத் தி்றனொல, நீர்ப் 
பொசனத் ்�ளவ குள்றகி்றது. 

6. � ர ம ொன  ம ற்றும்  அதி்கம ொன 
வி ள ை ச் ச ள ை த்   � ரு வ � ொ ல 
விளைதபொருட்்களுக்கு ்மம்பட்்ட விளை 
கிள்டக்கி்றது. 

7. சுற்றுச்சூழல, மண மற்றும் நீர் மொசுபடு�ல 
குள்றகி்றது. 

8. மண  அரிப்பும்  ்கைர்  நிைமொ�லும் 
�டுக்்கப்படுகி்றது. 

9. ்மம்படுத்�ப்பட்்ட நீர் உட்புகு தி்றனொல 
நிைத்�டி நீர் ஆ�ொரம் தபருகுகி்றது. 

 10.4	 பட்டுப்புழு	வளர்ப்பு	

பட்டுப்புழு வைர்ப்பு மற்றும் மலதபரி 
வைர்ப்பிற்்கொன சொ�்கமொன சூழல ்கர்நொ்ட்கொ, 
ஆ்நதிரொ, த�ைங்கொனொ, �மிழ்நொடு, ்மற்கு 
வங்கம்  மற்றும்  ஜம்மு  –  ்கொஷ்மீர்  ஆகிய 
மொநிைங்களில நிைவுகி்றது. நொட்டின் தமொத்� 
பட்டு உற்பத்தியில 95% இம்மொநிைங்களில 

10.3.3.3க ்ாபுழுகஉரக்கூடம்கஅண்தேல்

மணபுழு உரக் கூ்டத்ள� ்�ளவக்கும், 
வசதிக்கும் ஏற்ப அளமத்துக் த்கொள்ைைொம். 
கூ்டங்களை நீைவொக்கில, பக்்கங்களை அள்டத்து, 
சூரிய ஒளி மி்கக் குள்றவொன அைவு உட்புகுமொறு 
அளமக்்க ்வணடும். உரத்த�ொட்டியின் நீைமும் 
அ்கைமும், இ்டத்தின் வசதிக்்்கற்ப அளமத்துக் 
த்கொள்ைைொம். எனினும், அ்கைம் நொன்கு அடி 
மற்றும் உயரம் இரணடு அடிக்கு (2×4 அடி) 
மி்கொமல இருப்பது உ்க்ந�து. 

த�ொட்டியின் அடித்�ைத்திளன சிதமணட் 
த்கொணடு பூசுவது நலைது. த�ொட்டியிலிரு்நது 
அதி்கப்படியொன நீர் தவளி்ய்ற அடிபொ்கத்தில 
்பொதிய வடி்கொல வழி அளமக்்க ்வணடும். 
ஈரப்ப�ம் 60–70% இருக்குமொறு த�ொ்டர்்நது 
நீர் த�ளித்து வர ்வணடும். இ�ற்கு ேணபுழு 
உரப்்படுக்ணக என்று தபயர். இள� அளமத்து 
ஒரு வொரத்தில ஒரு சதுர மீட்்டருக்கு 1000–2000 
மணபுழுக்்களை  விட்டு 
த�ொ்டர்்நது  நீர்  த�ளித்து 
வ்ந�ொல, 45–60 நொட்்களில 
்கழிவு்கள் யொவும் உரமொ்க 
மொற்்றப்பட்டுவிடும். 

10.3.4	 	மண்புழு	உரத்தில	உள்ள	

ஊட்்சேத்துகள்	

ேணைச்ெததுக 0.5க–க1.5%

்ணச்ெததுக 0.1க–க0.3%

ெளம்பல்கெததுக 0.15க–க0.56%

 ெளடியம்கஉப்பு 0.06க–க0.3%
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10.4.2	 பட்டுப்புழு	இரகஙகள்	

1. ிைப்பினகஇரிம்  ிளைளர்கேஙிம்க

2. இருகெநேதிக

ிைப்பினகஇரிம்

ிளலி பளங,க

கிருஷணரளஜள

3. பைகெநேதிக

ிைப்பினகஇரிம்க

வருணளக

்ல்சபரிகஅல்ைளேகபட்டுக(வளன்யகபட்டு)க-க 

எரி,கமுிள,கடஸர்,கஓக்கடஸர்க

எரி

முிள

டஸர்

வொழ்க்ள்க சுழற்சியின் அடிப்பள்டயில 
மலதபரி பட்டுப்புழுக்்கள் மூன்று வள்க்கைொ்க 
பிரிக்்கப்பட்டுள்ைன. அணவயாவன:

1. யுனிவளல்ட்ணடன்க ஒருகவருடததில்க

ஒருகேடணவக

வேர்க்ிப்படும்க

இனம்

2. ணபவளல்ட்ணடன்க வருடததிற்குக

இருகமுணற

3. ்ல்ட்டிவளல்ட்ணடன்க வருடததிற்குக

மூன்றுகஅல்ைதுக

நளன்குகமுணறக

இரு்நது  தப்றப்படுகி்றது .  ்�சிய  அைவில 
�மிழ்நொடு பட்டு உற்பத்தியில நொன்்கொம் இ்டத்தில 
உள்ைது .  �மிழ்நொட்டில  திருதநல்வலி , 
்்கொளவ ,  �ருமபுரி ,  கிருஷ்ணகிரி ,  ்சைம் 
ஆகிய மொவட்்டங்களில தபருமைவில பட்டுப்புழு 
வைர்ப்பு தசயயப்படுகி்றது. 

ப ட் டு ப் பு ழு  வ ை ர் ப் பு  எ ன் ப து 
விவசொயத்ள�  ஆ�ொரமொ்கக்  த்கொண்ட  ஒரு 
குடிளசத் த�ொழிைொகும். இதில மலதபரி தசடி 
பயிரிடு�ல ,  பட்டுப்புழு  வைர்த்�ல  ஆகிய 
இரு  நிளை்கள்  உள்ைன .  பட்டுப்புழுவின் 
கூடு்களிலிரு்நது நூல எடுக்்கப்பட்டு த�ொழில 
ரீதியொ்க உப்யொ்கப்படுத்�ப்படுகி்றது. 

10.4.1	 	இந்தியாவில	உள்ள	பட்டு	

வகககள்	

உணணும் உணவின் அடிப்பள்டயில, 

1. மலதபரி பட்டுப்புழு வைர்ப்பு 
2. மலதபரி அலைொ� பட்டுப்புழு வைர்ப்பு  

என இரு வள்கப்படும்.

்ல்சபரிக-கயமாேஸ் அலொ

்ல்சபரிகபட்டுப்பூச்சி

AGRI_Chapter 10.indd   185 03-01-2020   14:38:35



10 - வணிக வேளாண் 186

10.4.3.3க இேம்புழுகவேர்ப்புக

1. முட்ள்ட தபொரித்� நொளிலிரு்நது இரண்டொம் 
்�ொலுரிப்பு வளரயிைொன ்கொைம் இைம் 
புழு வைர்ப்புக் ்கொைம் ஆகும். 

2. 100 முட்ள்டத் த�ொகுதி்களுக்குரிய தவண 
பட்டுப் புழுக்்களை 3 × 2 அடி அைவுள்ை 
�ட்டு்களில  மு�ல  பருவத்தில  ஐ்நது 
�ட்டு்களிலும், இரண்டொம் பருவத்தில 
12 �ட்டு்களிலும்  ளவத்து  வைர்க்்க 
்வணடும். 

3. இப்பருவத்தில இளை்களை ஒரு சதுர 
தசமீ அைவில, சிறி�ொ்க நறுக்கி உணவொ்க 
இ்ட ்வணடும். 

4. ்�ொலுரிப்பு சமயத்தில படுக்ள்க்களை 
நீர்த்� சுணணொம்புத்தூள் தூவி உைர்்ந� 
நிளையில பரொமரிக்்க ்வணடும். 

இேம்புழுக்ிள்

10.4.3.4க முதிர்நேகபுழுகவேர்ப்பு

1. இரண்டொம் முள்ற ்�ொலுரித்� புழுக்்கள் 
வைர்்ந� புழுக்்கள் / முதிர்்ந� புழுக்்கள் 
எனப்படும். 

2. இவற்றிற்கு �ணடு அறுவள்ட முள்றயில 
அறுவள்ட  தசயயப்பட்்ட  மலதபரி 
இளை்களை ஒரு நொளைக்கு மூன்று முள்ற 
உணவொ்க அளிக்்க ்வணடும். 

3. புழு  வைர்ப்புக்  கூ்டத்தின்  கூளர 
மீது  ளவக்்்கொல  அலைது  த�ன்ளன 
ஓளை்களைப்  ப ர ப்பி  அள்றயின் 
தவப்பத்ள�க்  குள்றக்்கைொம் . ்மலும் 
ஜன்னல மற்றும் வொயில்களில ஈரமொன 
சொக்குத்  துணி்களைத்  த�ொங்கவிட்டு , 
உ்க்ந� அள்ற தவப்பநிளைளய பரொமரிக்்க 
்வணடும். 

10.4.3	 பட்டுப்புழு	வளர்ப்பு	

இது வைர்ப்பு அள்ற பரொமரிப்பு, முட்ள்ட 
அள்ட ்கொத்�ல, இைம் புழு வைர்ப்பு, வைர்்ந� 
புழு  வைர்ப்பு ,  கூடு  ்கட்டு�ல ,  பட்டுக்கூடு 
அறுவள்ட ஆகிய நிளை்களை உள்ை்டக்கியது. 

10.4.3.1க வேர்ப்புகஅணறகபரள்ரிப்புக

அள்ட்கொத்�ல  அள்ற ,  இைம்புழு 
வைர்ப்பு அள்ற, வைர்்ந� புழு அள்ற மற்றும் 
கூடு ்கட்டும் அள்ற என ்கொற்்்றொட்்டமுள்ை 
அள்ற்களை  �னித்�னியொ்க  பரொமரிக்்க 
்வணடும். அள்ற்களை கிருமி நீக்்கம் தசயய 2% 
ஃபொர்மலின் மற்றும் 0.3% நீர்த்� சுணணொம்புக் 
்களரசல த�ளிக்்கைொம். பயன்படுத்�ப்படும் 
உப்கரணங்களை 2 % ப்ளீச்சிங பவு்டர் ்களரசலில 
அமிழ்த்தி எடுத்து உைர்த்� ்வணடும். வைர்ப்பு 
மளன்களைச் சுற்றி சுணணொம்புத் தூளைத் 
தூவ ்வணடும். 

10.4.3.2க முட்ணடகஅணடகிளதேல்க

1. முட்ள்ட்களை  250C தவப்பம் ,  80% 
ஈரப்ப�த்தில பொது்கொக்்க ்வணடும். 

2. முட்ள்ட பொது்கொப்பு அள்றயில 16 மணி்நரம் 
தவளிச்சமும், 8 மணி ்நர இருட்டும் 
உள்ைவொறு பரொமரிக்்க ்வணடும். 

3. முட்ள்ட்கள்  தபொரிப்ப�ற்கு  48 மணி 
்நரத்திற்கு முன் ்கருப்புத்துணி ்பொர்த்தி, 
இருட்டில ளவத்திருக்்க ்வணடும். 

4. 48 மணி ் நரம் ்கழித்து முட்ள்ட தபொரிக்கும் 
நொைன்று மி�மொன தவளிச்சம் படும்படி 
தசயய ்வணடும். 

5. முட்ள்ட்கள் தபொரிக்்கத் த�ொ்டஙகியவு்டன் 
தபொரிப்புச்  சட்்டத்தின்  மீது  ளநைொன் 
வளைளயப்  பரப்பி ,  இைம்  மலதபரி 
இளை்களை உணவொ்க அளிக்்க ் வணடும். 
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10.4.3.6க பட்டுக்ககூடுகஅறுவணடக

1. கூடு ்கட்டிய 5-7 நொட்்களுக்குள் அறுவள்ட 
தசயய ்வணடும்.

2. அறுவள்ட முடி்ந� பின் 
இரட்ள்டக்  கூடு்கள் , 
நலி ்ந �  கூடு்கள் , 
்கழிவு்கள்  ஒட்டிய 
கூடு்கள் ஆகியவற்ள்றத் 
�னியொ்கப் பிரித்து எடுக்்க ்வணடும்.

 

10.4.4	 பூசசி	மற்றும்	த�ாயகள்	

பட்டுப் புழுக்்களை ஊசி ஈ (Uzifly)  
மற்றும்  த்டர்மிஸ்டிட்  வணடு  ்பொன்்ற 
பூச்சி்களும், பூசண, பொக்டீரியொ, நச்சுயிரி மற்றும் 
பு்ரொட்்்டொ்சொவொ ்நொய்களும் �ொக்கி ்ச�ம் 
விளைவிக்கின்்றன. இவற்றிலிரு்நது பொது்கொக்்க 
�கு்ந� முன்தனச்சரிக்ள்க ந்டவடிக்ள்க்களை 
பின்பற்்ற்வணடும். 

 ஊசி ஈ சைரமிஸ்டிட் வணடு

4. பட்டு ம்கசூளை அதி்கரிக்்க, ்சொயொ மொவு, 
இைமதி, சம்பூர்ணொ மற்றும் தசரி்கொர்டு 
்பொன்்ற ஊக்கி்களை இளை்யொடு ் சர்த்து 
உணவொ்க அளிக்்கைொம். 

5. இப்பருவத்தில புழுவின் உ்டல எள்ட 125 
ம்டஙகும் பட்டுச் சுரப்பியின் எள்ட 1000 
ம்டஙகும் அதி்கரிக்கும். ்மலும், முதிர்்ந� 
புழு உணவு உணபள�த் �விர்த்து கூடு 
்கட்டுவ�ற்கு இ்டம் ்�டும். 

முதிர்நேகபுழுக்ிள்

்ல்சபரிகஇணைிளில்கபட்டுப்புழுக்ிள்

10.4.3.5க கூடுகிட்டுேல்க

பட்டுப்புழு  கூடு  ்கட்டும்  அள்றயில 
240C தவப்பமும் ,  60 –  65% ஈரப்ப�மும் , 
நலை ்கொற்்்றொட்்டமும், குள்ற்ந� தவளிச்சமும் 
உள்ைவொறு  பரொமரித்து ,  கிருமி  நீக்்கம் 
தசயயப்பட்்ட தநட்ரி்கொ, சுழல ச்நதிரிள்க்களை 
பட்டுப் புழுக்்கள் கூடு ்கட்்ட பயன்படுத்�ைொம். 

1. தநட்ரி்கொவில  ஒரு  சதுர  அடிக்கு  40 
புழுக்்களை கூடு ்கட்்ட அனுமதிக்்கைொம். 

2. சுழல ச்நதிரிள்க்கள் கூடு ்கட்டுவ�ற்கு 
ஏற்்ற�ொ்க உள்ைது. இதில ்கட்்டப்படும் 
கூடு்கள் �ரமொன�ொ்கவும், கி்ைொவிற்கு 
₹ 20/- வளர கூடு�ல விளை கிள்டக்கி்றது.
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அனஃதப	பட்டு	

(Anaphe Silk)

இநேகவணிக

பட்டுப்புழுக்ிள்க

சேற்குக்ற்றும்க்ததியக

ஆப்பிரிக்ிளவில்கிளணப்படுகின்றன.க

இப்பட்டுப்புழுக்ிள்ககூட்ட்ளிக

 ெர்நதுககூட்ணடகஉருவளக்கும்.க

இநேகபட்டுக்கூடுிள்கஒருகச்ல்லியக

இணையளல்கமூடப்பட்டிருக்கும்.கஇநேக

பட்டுகஇணைகமீள்சநகிழ்ச்சிகேன்ண்க

உணடயது.கஇதுக்ல்சபரிகபட்ணடகவிடக

உறுதியளனது.கஇப்பட்டுகசவல்சவட்,க

விரிப்புிள்,கபூம்பட்டுகவிரிப்புிள்க

ேயளரிக்ிப்கபயன்படுகின்றது.

் வ ை ொ ண ள ம யி ல  உ ற் ப த் தி த் 
தி்றளன அதி்கப்படுத்தும்  ்நொக்கில இரு்நது 
்வைொண  சொர்்ந�  த�ொழில்களில  ஈடுபடும் 
சூழ்நிளைக்கு விவசொயி்கள் மொறிக்த்கொள்ை 
்வணடும் .  ந்கர்ப்பு்றத்தில  இருப்பது  ்பொல 
கிரொமப்பு்றங்களிலும்  ்வைொண  விற்பளன 
்சளவ  ளமயஙளை  அளமக்்க  ்வணடும் . 
்வளை  வொயப்பற்்றவர்்களை  பயிர்  சொகுபடி 
அலைொ� ்வைொண சொர்்ந� இ�ர பணி்களில 
ஈடுபடுத்� ்வணடும். வணி்க ரீதியில பயிரலைொ� 
்வைொண  விளைதபொருட்்களை  உற்பத்தி 
தசயவ�ொல, ்வளை வொயப்பும், வருமொனமும் 
தபருகுகி்றது. ்மலும் கிரொமப்பு்றங்களில உள்ை 
அதி்க எணணிக்ள்கயிைொன சிறு மற்றும் குறு 
விவசொயி்களை உள்நொட்டு மற்றும் அயலநொட்டு 
தபருஞச்நள�்க்ைொடு இளணப்ப�ன் மூைம் 
அவர்்களின் வருமொனத்ள�  இரும்டங்கொக்்க 
முடியும். ்கொைொன், ்�ன், பட்டு, மணபுழு உரம் 
்பொன்்றவற்றின் ்�ளவ அதி்கரித்து வருகி்றது. 
இவற்ள்ற உற்பத்தி தசயவ்�ொடு மட்டுமலைொமல 
விற்பளன பற்றிய வழி்கொட்டு�ளையும் ஏற்படுத்� 
்வணடும். இப்தபொருட்்களை �ரக் ்கட்டுப்பொட்டு 
நியதி்களின்படி  விற்பளன  தசய�ொல  அதி்க 
ைொபம் தப்றைொம்.

பழபமாழி

• அம்பைததில்கசபளதிகஅவிழ்க்ிைளிளது.

• அஞ்சுகிளசுக்குககுதிணரயும்க வாடும்;க

அதுவும்க ஆற்ணறக ிடக்ிப்க பளயவும்க

 வாடும்.

போற்பபாருட்களஞ்சியம்

கவக்தகால	காளான் Paddy Straw 

Mushroom

சிப்பிக்	காளான் Oyster Mushroom

பமாட்டுக்	காளான் Button Mushroom

பால	காளான் Milky Mushroom

ோய	வித்து Mother Spawn

மூல	வித்து Inoculum

படுக்கக	வித்து	 Bed spawn

வளர்ப்பு	ஊ்கம் Growing Media

தேன்	கூடுகள் Bee Hives

தோலுரிப்பு Moulting

மதிப்பீடு

I.	 	பபாருத்ேமான	

விக்யளி	 

(ஒரு	மதிப்பபண்)

1.க ி ளே ளன் க என்பதுக

_______க வணிணயச்க

ெளர்நேகபச்ணெயமில்ைளகேளவர்ளகும்.

2.க  ேனீக்ிள்க ____________ க என்றக

எாணக்ணியில்க கூட்டுக்க குடும்ப்ளிக

ிளணப்படும்.க

3.க  ேனீக்ிளின்க குடும்பததில் க 90க

ெேததிற்கும்க  ்ைளிக ____________ 

 ேனீக்ிள்கஇருக்கும்.

4.க உைவிற்கு க உறுதுணணக புரியும்க

 ேவணேிள்க____________க.

5.க  வணையளள்க  ேனீக இேம்புழுவிற்குக

அளிக்கும்கேனிப்பட்டகஉணவுக_______க.
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6.க இரளணதக  ேனீயின்க ஆயுட்ிளைம்க

____________கஆகும்.

7.க ்ாபுழுக _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ க என்றுக

அணைக்ிப்படுகிறது.

8.க எ ய ் செ னி ய ா  ஃ ் ெ ட் டி ட ா க என்பதுக

____________கவணியளகும்.

II.	�ான்கு	வரிகளில	விக்யளி	 

	 (மூன்று	மதிப்பபண்கள்)

9.க வணிக வேளாண்-கவணரயறு.

10.க ிளேளன்கவேர்ப்பின்கமுக்கியததுவம்கயளது?

11.க ி ள ே ளன் க வ ே ர் ப் பி ற் கு க ஏ ற் றக

ேட்பசவப்பநிணைணயககுறிப்பிடுி.

12.க பளல்கிளேளன்கஉற்பததிக்குகஏற்றகவேர்ப்புக

ஊடிம்கபற்றிகஎழுதுி.

13.க  ேனீகவேர்ப்பின்கமுக்கியததுவதணேக

எழுதுி.

14.க  ேனீக்ிளின்கஇனஙிள்கயளணவ?

15.க  வணையளள்க ேனீக்ிளின்கபணிள்க

பற்றிகசிறுககுறிப்புகவணரி.

16.க ்ாகபுழுக்ிள்கவளழும்கஇடதணேக

அடிப்பணடயளிக்கசிளாடுகஎதேணனக

வணியளிப்கபிரிக்ிைளம்?

17.க பட்டுப்புழுக்ிணேதகேளக்கும்கபூச்சிக்ற்றும்க

 நளயிணேகஎழுதுி.

III.	குறுகிய	விக்யளி	 

	 (ஐந்து	மதிப்பபண்கள்)

18.க ிளேளன்கவேர்ப்பின்கநன்ண்ிள்கயளணவ?

19.க ிளேளனின்க ்ருததுவக குணஙிணேக்க

கூறு.க

20.க இரளணதக ேனீ-ககுறிப்புகவணரி.

21.க  வணையளள்க ேனீக்ிள்-ககுறிப்புகவணரி.

22.க  ேனீக வேர்ப்புக ெளேனஙிள்க பற்றிக

குறிப்பிடுி.

23.க  ேனின்கபயன்ிணேகஎழுதுி.

24.க ்ாபுழுக ேர்வில்கிவனிக்ிக வாடியக

ிளரணிள்கயளணவ?

IV.	விரிவான	விக்யளி	 

	 (பத்து	மதிப்பபண்கள்)

25.க பளல்கிளேளன்கவேர்ப்பு-கவிவரி.

26.க செயற்ணிகமுணறயில்க ேனீகவேர்ப்புக

பற்றிகவிரிவளிகஎழுேவும்.

27.க ்ாகபுழுகஉரம்கேயளரிக்கும்கமுணறணயக

விரிவளிகஎழுதுி.

28.க பட்டுப்புழுகவேர்ப்புகமுணறணயகவிவரி.

ஆசிரியர்	பேயலபாடு

1.க ிளேளன்,க ேனீகவேர்ப்புகபற்றிகவிேக்குேல்.

2.க பட்டுப்புழுகவேர்ப்பு,க்ாபுழுகஉரம்கபற்றிக

விேக்குேல்.

மாணவர்	பேயலபாடு

1.க ிளேளன்க்ற்றும்க ேனீகவேர்ப்புகபற்றிக

அறிநதுகசிளள்ளுேல்.

2.க பட்டுப்புழுக்ிளின்கவணிிணேயும்,க

்ாபுழுகஉரம்கபற்றியும்கஅறிநதுக

சிளள்ளுேல்.

பார்கவ

1.க  ேனீகவேர்ப்புக-கணி யடு,க வேளாண்க

அறிவியல்கநிணையம்,கதிரூர்

2.க உணவுக்ி ளே ளன் க வே ர் ப் பு க –க

ணி யடு, வேளாண்க அறிவியல்க

நிணையம்,கதிரூர்

3.க ்ாபுழுக உரம்க ேயளரிப்புக -க சேளழில்க

நுட்பக ணி யடு,க  வேளாண்க உேவிக

இயக்குநர்,கவளைளஜளபளத.

4.க www.agritech.tnau.ac.in

5.க ேமிழ்நளடுக பட்டுக வேர்ப்புதக துணறக -க

ணி யடு

6.க சேன்க்ாடைம்க்ல்சபரிகபட்டுகவேர்ப்புக–க

சேளழில்நுட்பகவிேக்கி,க் ததியகபட்டுகவேர்ப்புக

ஆரளயச்சிக ்ற்றும்க பயிற்சிக நிறுவனம்,க

ண்சூரு.
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வணிக தோட்டி்க

(Commercial Horticulture)

11

நகர்ப்புறமயமாதல் மற்றும் தனி மனிதனின் 
வாங்கும் திறன் முதலியவற்றால் ததாட்டககலை 
விலைப�ாருடகளின்  ததலவ  அதிகரித்துக 
பகாணத்ட இருககிறது. வணிக ததாட்டககலை 
என்�து ததாட்டககலைப் �யிர்களின் உற்�த்தி, 
அறுவல்ட, சநலதப்�டுத்துதல், �கிர்வு மற்றும் 
ஏற்றுமதி ஆகியவற்லற உளை்டககியதாகும். 
தமலும்  நாற்றங்கால்  நிர்வாகம் ,  காப்�க 
கடடுமானம்  நிறுவுதல் ,  வீடுகள  மற்றும் 
வணிக வைாகங்களின் நிை எழிலூடடுதல், 
த த ா ட ்ட க கலை  விலைப � ா ரு ட கலை 
�தப்�டுத்துதல் ஆகியலவயும் இதில் அ்டங்கும்.

 11.1	 க�ொய்மலர்	சொகுபடி	

நம்  நாடு  மைர்  சாகு�டியில்  நீண்ட 
�ாரம்�ரியம்  பகாண்டதாக  இருநதாலும் 
ப�ாருைாதார அைவில் மைர் சாகு�டி சமீ� 
காைத்தில்தான் அங்கீகரிககப்�டடுளது. மாறிக 
பகாணடிருககும் வாழகலக முலற மற்றும் 
நகரமயமாதல்  ஆகியவற்றின்  காரணமாக 

 	 அறிமு�ம்	

தவைாணலமயின் முககிய பிரிவான 
ததாட்டககலை  அதிக  வருவாலய  ஈடடித் 
தரும்  துலறயாகும் .  தமலும்  சுயபதாழில் 
தவலை  வாய்ப்பு ,  பதாழில்  முலனதவார் 
தமம்�ாடு, அதிக இைா�ம் மற்றும் நிலையான 
ஏற்றுமதி வாய்ப்பு த�ான்றவற்லற ததாட்டககலை 
ஊககுவிககிறது .  ததாட்டககலைத்துலற 
�ாரம்�ரிய சாகு�டி முலறகளிலிருநது விடு�டடு, 
வணிக ரீதியிைான உற்�த்திலய ஊககுவித்து, 
விவசாயிகள அதிக இைா�த்லத ஈட்ட வழி 
வகுககிறது .  இநதியா  ‘தங்கப்  புரடசி ’யின் 
விலைலவ  கணகூ்டாகக  காணும்  இநத 
தவலையில், வணிக ரீதியில் ததாட்டககலைப் 
�யிர்கலை  சாகு�டி  பசய்தால்  நிலையான 
உற்�த்தி ,  தவலைவாய்ப்பு ,  ஊட்டசசத்து 
� ாதுக ா ப் பு ,  ப �ணகள  தன்தமம்� ாடு 
(Empowerment) ப�றுதல் மற்றும் உணவு 
�ாதுகாப்பு  ஆகியவற்லற  எளிதில்  அல்டய 
முடியும்.  உணவு முலற,  அதிகரித்து வரும் 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அறிமுிம்க(Introduction)

• கிோய்மகர்கசோகுபடிக(CutflowerகProduction)

• உறபத்தி்ைகஅதிிரிபபதறிோனக

சோத்திைடகூறுிள்க(Potentialகforக

CutflowerகProduction)

• ிோபபிகசோகுபடிக(ProtectedகCultivation)

• வணிகநோற்றஙிோல்க(CommercialகNursery)

• நிககஎழிலூடடுதல்க(Landscaping)

• ்மோடித் தோட்ம்க(TerraceகGardening)

• பதபபடுத்துதல்க(FoodகProcessing)

்மோறுபோடுகஇல்கோதகஉண்டிக்மறுத்துண்ணன்

ஊறுபோடுகஇல்்ககஉயிர்டகு
-கதிருடகு்றள்
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2.	சொ்மந்தி

�ான்ஃ�யர்  ஆரஞ்சு ,  �ான்ஃ�யர் 
பயல்தைா, ரீகன் பயல்தைா, ரீகன் பவாய்ட, 
நனாதகா.

3.	�ொர்்னேஷன்

மாஸ்டர், பிக பரட, பவாய்ட லி�ர்டி, 
இதமாஷன், லிசா, த்டானா, ்டயானா, கிதரா, 
தசாடத்டா, தசாைார், ஸ்டார், சார்மன்ட.

4.	அந்தூரியம்

ப்டம்ப்த்டஷன், டிராபிகல் பரட, பரட 
டிராகன் ,  ஃபிதைம் ,  பமாரிஷியஸ  பரட , 
பமாரிஷியஸ ஆரஞ்சு, பீச, சன்லஷன் ஆரஞ்சு, 
அகதராப�ாலிஸ ,  அத�  பிங்க  த�ஷன் , 
மித்டாரி, ஜபவல், கார்டினால், ஃப�ன்்டாஸியா, 
சாகதகாஸ, சிகதகாஸ.

5.	கென்டி்�ொபியம்	ஆர்கிட்

தசானியா 17, தசானியா 28, எம்மா 
பவாய்ட, சககுரா பிங்க.

6.	லில்லி

டிரீம்தைன்ட, புரூபனல்தைா, பயல்தைா 
பெயணட, விவால்டி, ஸ்டார் தகசர், நீதரா 
ஸ்டார், லசபீரியா, காசாபிைான்கா, எலிகணட 
தைடி, ஏஸ, ஸதனா கவின், பவாய்ட, ஹார்�ர்.

7.	கிளொடி்யொலஸ்

டிராபிக  சீ ,  பவாய்ட  ப்ராஸ�ரிடடி , 
பிரிஸஸில்ைா ,  சம்மர்  சன்லஷன் ,  பூசா 
ஸவர்னிமா ,  ொகசன்  வில்லி  தகால்ட , 
KKL(பகால்டககானல்) 1, அர்சசனா, தகாஹரா, 
�சநத் �ாஹர், இநதிராணி, காலிமா, ஆர்த்தி, 
அர்ககா தகஸர், தர்ஷன், அகனிதரகா, பிநதியா, 
ஸ்ரீகதணஷ்.

8.	கெர்கப�ொ

ரூபி பரட, சங்கிரியா, த்டானி, சூப்�ர் 
தநாவா, மம்மூட, தைாஸா, தராஸலின், பிங்க 
எலிகன்ஸ, மர்மரா, எஸமரா, கரீரா, தகாலியாத், 
ஃ�ரீ்டா, ்டால்மா, வின்ட்டர் கவின்.

பகாய்மைர் சாகு�டி வணிக ததாட்டககலையில் 
ஓர் அங்கமாக விைங்குகிறது.  நம் நாடடில் 
நிைவும் �ல்தவறு�ட்ட தட�பவப்�நிலை பவப்� 
மண்டை மற்றும் குளிர் பிரததச மைர்ப்�யிர்கள 
என அலனத்து மைர்ப்�யிர்கலையும் �யிரி்ட 
வழிவகுககிறது.

ப க ா ய் ம ை ர்  உ ற் � த் தி  ம ற்றும் 
சநலதப்�டுத்துதல் இைா�கரமான பதாழில் 
மடடுமல்ைாது  தவலை  வாய்ப்பிலனயும் 
அளிககிறது. நம் நாடடில் பகாய்மைர் உற்�த்தி 
ததலவககும் குலறவாகதவ உளைது. இதன் 
ப�ாருைாதார முககியத்துவம் சமீ�காைமாக 
மடடுதம உணரப்�ட்டதால், முலறப்�டுத்தப்�ட்ட 
ப � ரி ய  �ணலணகள  இ த் துல ற யி ல் 
ப�ருமைவில்  இல்லை .  எனினும்  நாடடின் 
�ல்தவறு   �குதிகளிலும்  பகாய்மைர்கள 
திறநத  பவளிகளிலும் ,  கடடுப்�டுத்தப்�ட்ட 
சூழநிலைகளிலும் ததலவகதகற்� சாகு�டி 
பசய்யப்�டுகின்றன.

11.1.1	 க�ொய்மலர்	சொகுபடிக்�ற்ற	்மலர்�ள்	

1.	்�ொெொ

சிவபபுக

இரிஙிள்க

ஃபர்ஸ்டககரட,ககிரோன்டக

ிோகோ,ககரடகிோர்கவட,க

தோஜ்மஹோல்,கYCDக1,க

கிளோடி ைட்ர்,க �ோஃபிைோக

கோரன்ஸ்

்மஞசள்க

இரிஙிள்

ஆல்ஸ்மீர்க ிோல்ட,க

 ிோல்டுகஸ்டி்ரட,க

ஸ்்ி்கன்

இளஞசிவபபுக

இரிஙிள்

 பபிகபிஙட,கYCDக3,க

 நோபிலிடி,கஃபிளர்ட,க

விவோல்டி

ஆரஞசுக

இரிஙிள்

மூவிகஸ்்ோர்,கமிரோடகிள்,க

டிரோபிடில்கஅ ்மசோன்,கYCDக2

கவள்்ளக

இரிஙிள்

ஐஸ்கபர்ட,க போ கோ,க

ஹோலிவுட,கஅவகோன்சி,க

அகைன்ஸ்,கபிைோன்ிோ,க

டி னடகிக
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ப�ாருடகள உற்�த்தி பசய்யப்�டடு சாகு�டி 
பசய்யககூடிய இ்டங்களுககு வழங்கப்�டுகிறது. 
சமீ�காைத்தில்  திசு  வைர்ப்பின்  மூைமாக 
நுண �யிர்ப�ருககம் இன் விட்ரோ முலறயில், 
விலதப்ப�ாருடகள அதிக அைவில் உற்�த்தி 
ப ச ய் ய ப் � டு கின் றன .  இம்முல ற யி ல் 
தயார்  பசய்யப்�ட்ட  ந்டவுப்  ப�ாருடகள 
தரமானதாகவும், பூசசி, தநாய் எதிர்ப்பு சகதி 
பகாண்டதாகவும் இருப்�தால், பகாய் மைர் 
உற்�த்தியாைர்களி்டம்  நல்ை  வரதவற்ல�  
ப�ற்றுளைது. 

(ii)க்மகர்கசோகுபடி

ப க ா ய் ம ை ர்  ச ா கு � டி  தி ற ந த 
பவளிகளிலும், காப்�க சாகு�டி முலறகளிலும் 
தமற்பகாளைப்�டுகிறது. 

11.1.3	 அறுவடெ,	அறுவடெ	பின்	்ேர்த்தி

பகாய்மைர்கள  வயது ,  பூககளின் 
நிறம் ,  தணடின்  நீைம் ,  சநலதத்  ததலவ 
ஆகிய  கா ரணிகலை  அடிப்�ல்டயாகக 
பகாணடு அறுவல்ட பசய்யப்�டடு உளளூர் 
சநலதகளிதைா ,  ஏற்றுமதி  பசய்யப்�டத்டா 
விற்�லனககு உட�டுத்தப்�டுகிறது. �யிரின் 
முதிர்சசி மற்றும் அறுவல்ட அதன் தசமிப்பு 
மற்றும் அறுவல்ட காைத்லத நிர்ணயிககிறது. 
அதனால், ஒவபவாரு மைரும் அறுவல்டககு 
முன்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட முதிர்சசி நிலைலய 
அல்டநதிருகக தவணடும். ப�ரும்�ாலும் பூககள 
அதிகாலை தநரங்களிதைா மாலை தவலையிதைா 
அறுவல்ட பசய்யப்�்ட தவணடும்.

11.1.3.1க முன்ககுளிர்வித்தல்க

அறுவல்ட பசய்த மைர்களின் பவளி 
பவப்�த்லதக  குலறகக  முன்  குளிர்வித்தல் 
பசய்யப்�டுகிறது. முன் குளிர்வித்தல் சுவாசித்தல் 

9.	டசனேொ	ஆஸ்ெர்

காமினி, பூர்ணிமா, ஷஷாங்க, வயபைட 
குஷன், ஃபூதை கதணஷ் பவாய்ட, ஃபூதை கதணஷ் 
பிங்க, ஃபூதை கதணஷ் வயைட, ஃபூதை கதணஷ் 
�ர்பிள.

10.	சம்பங்கி

நம்  ந ா டடின்  பக ாய்மைர்களில் 
பிர�ைமானது சம்�ங்கி. இப்�யிரில் ஓரடுககு 
மற்றும் ஈரடுககு இரகங்கள பிரசித்தி ப�ற்றலவ 
(பூதன சிங்கிள, லவ�வ).

11.	கசண்டு்மல்லி

இம்மைர்  நாடடின்  ப�ரும்�ாைான 
�குதிகளில் சாகு�டியாகிறது. சிறிய பூககலைக 
பகாண்ட பிரான்சு இரகங்கலை வி்ட தற்த�ாலதய 
ஆஃப்ரிகக  இரகங்கள  அதிக  அைவில் 
�யிரி்டப்�டுகின்றன (உளளூர் இரகங்கள- 
ஆரஞ்சு, மஞ்சள, MDU-1).

12.	்மல்லிட�

மல்லிலக, முல்லை மற்றும் ொதிமல்லி 
த�ான்றலவ இதன் முககிய இரகங்கைாகும். 
இப்�யிர் தமிழநாடு, கர்நா்டகா, தமற்கு வங்காைம் 
ஆகிய மாநிைங்களில் அதிக அைவில் சாகு�டி 
பசய்யப்�டுகிறது (சிங்கிள தமாகரா, இருவாடசி).

13.	�னே�ொம்ப�ம்

தமிழநாடு, கர்நா்டகம், மகாராஷ்டிரா 
ஆகிய மாநிைங்களில் �யிராகிறது (இரகங்கள: 
ப்டல்லி கனகாம்�ரம், ஆரஞ்சு, லியூடடியா 
பயல்தைா, பஸ�ாகுலிஸ பரட).

11.1.2	 �ன்று,	��டை	்மறறும்	விடை�ள்

பகாய்மைர்  உற்�த்தியில்  இரணடு 
நிலைகள உளைன;

1. கன்று, கரலண மற்றும் விலதகள உற்�த்தி 
2. மைர் சாகு�டி

(i)கின்று,கிர்ைக்மறறும்கவி்திள்க

உறபத்திக

வி ல த ப்  ப � ா ரு ள  உ ற் � த் தி 
பசய்வதற்தகற்ற சூழல் உளை இ்டங்களில் விலத 
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வீதத்லதயும் ,  எத்திலின்  உற்�த்தி  மற்றும் 
நீரிழப்ல�யும் குலறககிறது. தாமதமான முன் 
குளிர்வித்தல் அதிக இழப்ல� ஏற்�டுத்துகிறது. 
முன்  குளிர்வித்தல்  இரணடு  வலககளில் 
பசய்யப்�டுகிறது.

1. அலற  குளிர்வித்தல்  முலறயில் , 
அறுவல்ட பசய்யப்�ட்ட பகாய்மைர்கள 
நீர் உளை வாளிகளில் லவககப்�டடு 
குளிர்விப்�ானில்  லவத்து  முன் 
குளிர்வித்தல் பசய்யப்�டுகிறது.

2. கட்டாய காற்று குளிர்வித்தல் முலறயில், 
துலையி்டப்�ட்ட அடல்டப் ப�டடிகளில் 
பகாய்மைர்கள  மூடிய  அலறயில் 
லவககப்�டடு, குளிர்நத காற்று குறிப்பிட்ட 
தநரத்திற்கு பசலுத்தப்�டுகிறது.

ப�ாதுவாக 1.70- 40C பவப்�நிலையும், 
90 – 95 % ஒப்பு ஈரப்�தமும் அல்டயும் வலர 
20–30 நிமி்டங்கள வலர முன் குளிர்வித்தல் 
பசய்யப்�டுகிறது. இதன் மூைம் பூ உதிர்தல் 
தவிர்ககப்�டுகிறது.

11.1.4	 ்மலர்	இருப்புக�ொலம்	

பகாய்மைர்கலை நீரில் லவத்திருககும் 
ப�ாழுது, அதன் ததாற்றம் மற்றும் �ணபுகளில் 
சிறிதும் குலறயாமல் நீடித்திருககும் அதிக�டச 
காை அைவிற்கு மலர் இருப்புக்ோலம் என்று 
ப�யர்.

ப க ா ய் ம ை ர் கள  நு க ர் த வ ா ல ர 
அல்டநதவு்டன், தணடின் அடி�ாகம் 0.75 பசமீ 
நீககப்�டடு, �தனப்ப�ாருள (Preservative) 

தசர்ககப்�ட்ட நீரில் லவகக தவணடும். ஸபிதர 
வலக பகாய்மைர்கள நுகர்தவாலர அல்டநதவு்டன் 
2.5 பசமீ தணடின் அடிப்�குதி பவட்டப்�டடு, 
3 8 0C  பவப்�நிலையில்  �தனப்ப�ாருள 
தசர்ககப்�ட்ட நீரில் லவககப்�டடு, பின் 50C 
பவப்�நிலையில் கடினப்�டுத்தப்�்ட தவணடும். 
அலுமினியம் குதைாலரடு 500 பிபிஎம் அல்ைது 
அதமானியம் மாலிப்த்டட 100 பிபிஎம் அல்ைது 
த�ாரிக அமிைம் 1000 பிபிஎம் பூககளின் மீது 
பதளிப்�து பூககளின் மைர் இருப்புககாைத்லத 
அதிகரிககும். லஹடராகஸிகுவிதனாலைன் 
பதளிப்�து  மைர்கள  மைர்வதற்கும் ,  மைர் 
இருப்புக காைத்லத அதிகரிககவும் உதவுகிறது.

11.1.5	 சந்டைப்படுத்துைல்	

ப க ா ய் ம ை ர் க ல ை  உ ள ளூ ர் 
சநலதகளுககு அனுப்பும்த�ாது ஏைம் வி்டப்�டடு 
தநரடியாக  விற்�லன  பசய்யப்�டுகின்றன . 
பவளியூர்  சநலதகளுககு  அனுப்பும்த�ாது 
க ாற்றுப்புகும்  கைன்களில்  சிப்�மிடடு 
அனுப்�ப்�டுகின்றன.

• உைக அைவில் பநதர்ைாநது, பகாைம்பியா, 
ஈகதவ்டார் ,  பகன்யா ,  ப�ல்ஜியம் , 
எத்திதயாப்பியா, மதைசியா, இத்தாலி 
த�ான்ற நாடுகளில் பகாய்மைர்கள அதிக 
அைவில் உற்�த்தி பசய்யப்�டுகின்றன.

• அபமரிககா , பெர்மனி , இங்கிைாநது , 
பநதர்ைாநது, ரஷ்யா, ெப்�ான் த�ான்ற 
நாடுகள  பகாய்மைர்கலை  அதிகம் 
�யன்�டுத்துகின்றன.

� ா ர ம் � ரி ய ம ா க  ப க ா ய் ம ை ர் 
�யன்�டுத்தும்  நாடுகள  மற்றும்  வைரும் 
ந ாடுகளில்  பக ாய்மைர்களின்  ததலவ 
அதிகரித்துக பகாணத்ட வருகிறது.

11.1.6	 	க�ொய்மலர்	உறபத்திடய	

அதி�ரிப்பைற�ொனே	சொத்தியக	

கூறு�ள்	

1. நம் நாடடில் சாதகமான தட�பவப்�நிலை 
நிைவுவதால்  பகாய்மைர்கள  வரு்டம் 
முழுவதும் உற்�த்தி பசய்யப்�டுகின்றன. 
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� சுலமககுடில்கள / கணணாடிக 
குடில்கள, மரசசட்டக குடில்கள, �ாலித்தீன் 
குடில்கள, துணிககுடில்கள, வலைககுடில்கள, 
நிழற்குடில்கள ,  பவப்�ப்  �டுகலக ,  குளிர் 
சட்டங்கள த�ான்றலவ காப்�க சாகு�டி பசய்ய  
�யன்�டுகின்றன. 

�சுலமககூ்டமானது  �யன்�டுத்தும் 
ப த ாழில்நுட�ம் ,  கட்டலமப் பு  வலக , 
மூ்டாககு வலக, நீட்டங்களின் எணணிகலக, 
சுற்றுசசூழல் கடடுப்�ாடு ஆகிய காரணிகலைப் 
ப�ாருத்து  குலறநுட�  �சுலமககூ்டங்கள , 
மிதநுட�  � சுலமககூ்டங்கள  மற்றும் 
உ ய ர் நு ட �  � சு ல ம ககூ ்ட ங் கள  என 
வலகப்�டுத்தப்�டுகின்றன.

11.2.1	 �ட்ெட்மப்பு

நிைம், அதன் மதிப்பு, த�ாககுவரத்து 
வசதி ,  நிகழகாை  மற்றும்  எதிர்காைத் 
ததலவகள ஆகியவற்லறப் ப�ாருத்து இ்டம் 
ததர்வு பசய்யப்�டுகிறது.  கட்டலமப்�ானது 
உயிரற்ற சுலம (கடடுமான சுலம) உயிருளை 
சுலம  (பதாடடிகள ,  அைமாரிகள  மற்றும் 
�ணியாடகளின்  சுலம ) ,  காற்று  சுலம 
(காற்றின் தவகம் - @ 110 கிமீ) �னிசசுலம 
(�னிப்ப�ாழிவு)  ஆகியவற்லறத்  தாங்கும் 
விதத்தில் வடிவலமககப்�டுகிறது. இரும்புக 
குழாய்கலை PVC குழாய்களுககுள லவத்து 
துரு பிடிப்�லதத் தவிர்ககைாம். காற்றடிககும் 
திலச, சூரிய ஒளி �டும் தகாணம், இ்டத்தின் 
அைவு மற்றும் பவப்�த்லதக கடடுப்�டுத்தும் 
முலற  ஆகியவற்லறப்  ப�ாருத்து  �சுலமக 
குடிலின் திலச இருகக தவணடும்.

11.2.2	 பசுட்மக	கூெத்தின்	அளவு

இயற்லகக காற்தறாட்ட �சுலமக குடில் 
அதிக�டசமாக 50x50 மீ அைவு உளைதாக 
இருகக தவணடும். ஆவியாககுதல், குளிரூடடும் 
�சுலமக கூ்டம் 60x60 மீட்டருககு தமல் இருத்தல் 
கூ்டாது. இரு �சுலமக குடில்களுககில்டதய 
இல்டபவளி 10–15 மீ உளைவாறு அலமகக 
தவணடும்.

2. ப க ா ய் ம ை ர் க லை  அதி க ம ா க ப் 
�யன்�டுத்தும்  நாடுகளின்  மத்தியில் 
இநதியா இருப்�தால் ஏற்றுமதிககான 
சூழல் நிைவுகிறது.

3. கு ளி ர் க ா ை த் தி ல்  ப க ா ய் ம ை ர் 
சாகு�டிகதகற்ற  மிதமான  குளிர் 
நிைவுவதால், �சுலமககுடில் உற்�த்தியில் 
பவப்�மூட்டல் பசைவு குலறயும். எனதவ 
குலறவான பசைவில் அதிக உற்�த்தி 
பசய்யப்�டுகிறது.

4. மலிவான , திறலமயான  மனிதவைம் 
இருப்�தால்  பகாய்மைர்  உற்�த்தி  
எளிது.

5. உளளூர் சநலதத் ததலவ நாளுககு நாள 
அதிகரித்து வருகிறது.

6. பக ாய்மைர்  ச ாகு�டி  ந ா டடின் 
ப � ா ரு ை ா த ா ர  வ ை ர் ச சி க கு 
முககியமான காரணிகளுள ஒன்று என 
அங்கீகரி க க ப் � டடுளைத ால்  1 1 
இ்டங்களில்  பகாய்மைர்  சாகு�டி 
மண்டைங்கள ஏற்�டுத்தப்�டடு அலத 
சார்நத �யிற்சி அளிககப்�டுகிறது.

7. A P E D A  ( A g r i c u l t u r a l  a n d 
Processed Food Products Export 
Development Authority) பகாய்மைர் 
ஏற்றுமதிககு  �ல்தவறு  சலுலககலை  
வழங்குகிறது.

8. பகாய்மைர் உற்�த்தி மற்றும் விற்�லனககு 
ததசிய ததாட்டககலை கழகம் (National 
Horticulture Board) மானியத்து்டன் 
கூடிய க்டனுதவி வழங்குகிறது.

 11.2	 �ொப்ப�	சொகுபடி	

�யிரின் சாகு�டி காைத்தில், �யிலரச 
சுற்றியுளை  நுணவானிலைலய  அதன் 
ததலவகதகற்�, �குதியாகதவா, முழுலமயாகதவா 
கடடுப்�டுத்தி வைர்ககும் உத்திககு ்ோப்்ப் 
சோகு்படி என்று ப�யர். பவவதவறு தவைாண 
தட�பவப்�நிலை  மண்டைங்களுககு  ஏற்� , 
�ல்தவறு  க ா ப் �க  ச ாகு�டி  முலறகள 
உருவாககப்�டடுளைன.
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்மரசசட்டககுடில்

நிழறகுடில்

குளிர்கசட்ஙிள்

கவபபபகபடுட்ி

உைர்நுடபகபசு்்மடககூ்ம்

பசுஙகுடில்

போலித்தீன்ககுடில்

வ்கடகுடில்க
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ஈ ர ப் � த த்லதக  கடடுப் �டுத்த  ஈ ர ப் � த 
சீராககிகளும் ப�ாருத்தப்�்ட தவணடும்.

(iv)கஒளிகிடடுபபோடு

இயற்லக  பவளிசசம்  இல்ைாமதைா 
அல்ைது குலறவாகதவா உளை இ்டங்களில் 
பசயற்லக விைககுகலைப் ப�ாருத்தி பசடிகளுககு 
ஒளிலய வழங்கைாம்.

(v)கவிசிறிக்மறறும்கதிண்டுிள்

திணடுகள  குளி ர் ந த  க ா ற் ல ற 
உளளுககுள  பசலுத்தியும் ,  விசிறிகள 
பவப்�க  காற்லற  பவளிதயற்றியும்  உடபுற 
பவப்�நிலைலயப் �ராமரிககப் �யன்�டுகின்றன.

(vi)கஊ்ிம்

சாகு�டி பசய்யப்�டும் �யிருககு ஏற்� 
ஊ்டகக  கைலவலய  தயார்  பசய்து ,  கிருமி 
நீககம் பசய்து, வைர்ப்புக கைன்களில் நிரப்பி, 
ந்டவுககுப் �யன்�டுத்தைாம்.

(vii)கபரோ்மரிபபு

�ாசனத்திற்கு  பசாடடுநீர்  �ாசன 
முலற  அலமககப்�டடு ,  ஊட்டசசத்துகள 
�ாசன  நீர்  வழியாக  அளிககப்�டுகின்றன . 
ஊட்டசசத்துகள அங்கக அல்ைது அனங்கக 
வடிவில்,  பமதுவாகக கலரயும் வடிவிதைா 
அல்ைது  நீர்ம  நிலையிதைா  ஊட்டசசத்து 
பசலுத்துவான்கள  மூைம்  ததலவகதகற்� 
அளிககப்�டுகின்றன. ஊட்டசசத்துப் �ற்றாககுலற, 
உணர்விகள  மூைமாக  கண்டறியப்�டடு 
அவவப்த�ாது நிவர்த்தி பசய்யப்�டுகின்றன. 
தமலும் ததலவயான பூசசி மற்றும் தநாய்க 
கடடுப்�ாடடு முலறகள பின்�ற்றப்�டடு, தரமான 
விலைப�ாருடகள உற்�த்தி பசய்யப்�டுகின்றன.

11.2.5	 	பசுட்மககுடில்	சொகுபடியின்	

ேன்ட்ம�ள்

• சுற்றுசசூழல்  கடடுப்�டுத்தப்�ட்ட 
நிலையில் இருப்�தால், பதா்டர் சாகு�டி 
மூைம், அதிக உற்�த்திலயப் ப�றைாம்

11.2.3	 பசுட்மக	கூெத்தின்	அங்�ங்�ள்

• தமற்கூலர
• �ககசசுவர்
• மூ்டாககு
• இணககமற்ற மூ்டாககுப் 

த�ார்லவ – கணணாடி
• இ ண க க மு ள ை 

மூ்டாககுப் த�ார்லவ – 
பநகிழித்தாள, வலை, துணி, மரசசட்டங்கள

• வடிநீர் கால்
• தூணகள
• உத்திரம்
• ப் த ர சி ங் கு கள  ( க ா ற் றிலிரு ந து 

கட்டலமப்ல� �ாதுகாப்�லவ)
• தமல் வலைவு
• அடித்தைக குழாய்

11.2.4	 	பசுட்மக	குடில்	சொகுபடியில்	

சுறறுப்பு்றக	�ொ�ணி�ள்

(i)	�ொற்்றொட்ெம்

த ட � ப வ ப் � நி ல ை ல ய க 
கடடுப்�டுத்துவதற்காக  �சுலமககூ்டங்கள 
முழுலமயான காற்தறாட்டத்லதப் ப�ற்றிருகக 
தவணடும். �சுலமககூ்டங்களின் தட�பவப்� 
நிலையானது  வரு்டம்  முழுவதும்  அதன் 
இயல்பு பவப்�நிலையிலிருநது 20Cககு மிகாமல் 
�ராமரிகக தவணடும்.

(ii)ககவபபம்க்மறறும்ககுளிரூடடும்கமு்்றிள்

�சுலமககூ்டங்களின் தமல் நீர் பதளித்தல், 
நிைச சுரங்கங்கலை �யன்�டுத்துதல், அகழிகளில் 
�சுலமககூ்டங்கள  அலமத்தல்  மற்றும் 
நிைப்�குதியில் குழாய்களின் வழியாக நீலரச 
சுழைச பசய்தல் த�ான்ற முலறகளில் �சுலமக 
குடில்கலை பவப்�மூட்டதவா, குளிரூட்டதவா 
பசய்யைாம். தமலும், பகாதிகைன், அகசசிவப்பு 
பவப்�மூடடிகள, மற்றும் சூரிய ஒளியின் மூைம் 
பவப்�மூடடுதல் த�ான்ற முலறகலைப் �யன்�டுத்தி 
�சுலமக கூ்டங்கலை பவப்�மூட்டைாம்.

(iii)கசுறறுபபு்றடகிடடுபபோடு

�சுலமககூ்டத்தில் பவப்�நிலைலயக 
கடடுககுள  லவகக  பவப்�  சீராககிகளும் , 
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வைர்சசி ப�ரிதும் �ாதிககப்�டுகிறது. தமலும் 
தவர் வைர்சசி குலறவதால் ந்டவு வயலில் ந்டவு 
பசய்யும்த�ாது அதிக எணணிகலகயிைான 
நாற்றுகள  ந்டவு  அதிர்சசியின்  காரணமாக 
அழிநதுவிடுகின்றன .  இதனால்  நாற்று 
உற்�த்திககான பசைவு கூடுவது்டன், வருவாய் 
குலறகிறது. இதலன நிவர்த்தி பசய்யும் ப�ாருடடு 
நவீன நாற்றங்கால் முலற பின்�ற்றப்�டுகிறது. 

தரமான  நாற்றுகலை  குறுகிய  காை 
இல்டபவளியில் ,  அதிக  எணணிகலகயில் , 
குலறவான உற்�த்தி பசைவில், கடடுப்�டுத்தப்�ட்ட 
குடில்களில் உற்�த்தி பசய்வதால் மடடுதம ப�ற 
முடியும். சுயபதாழில் முலனதவார் இநத வணிக 
நாற்றங்கால் உற்�த்தித் பதாழிலில் ஈடு�டடு 
தங்கள  ததலவகலை  பூர்த்தி  பசய்வது்டன் , 
சமுதாயத்  ததலவகலையும்  பூர்த்தி  பசய்து 
வைமான தவைாணலமககு அடித்தைம் இ்டைாம். 

ேொற்றங்�ொல்

�யிர்ப்  ப�ருககம்  பசய்ய  தவணடிய 
�யிர்களின் இைம் பசடிகளுககு ‘நோற்று்ள்’ 
என்று  ப�யர் .  நாற்றுகலைப்  �ராமரிககும் 
இ்டத்திற்கு ‘நோற்்றங்ோல்' என்று ப�யர். சநலத 
நிைவரத்லத கருத்தில் பகாணடு நாற்றுகலை 
உற்�த்தி பசய்ய தவணடும். 

11.3.1	 ேவீனே	ேொற்றங்�ொலின்	அவசியம்	

1. கில்டககின்ற  விலத  மற்றும்  விலதப் 
ப�ாருடகலைப் ப�ாருத்தத �ணலணயின்  
சாகு�டி உறுதி பசய்யப்�டுகிறது.

2. விலத  மற்றும்  விலத  ப�ாருடகதை 
தரமான மற்றும் உயர் விலைசசலுககு 
அடிப்�ல்டயாகும்.

• அதிக  உற்�த்தித்திறன்  மற்றும்  உயர் 
தரமுல்டய விலைப�ாருடகலை உற்�த்தி 
பசய்ய முடியும்

• இடுப�ாருடகலை திறம்�்ட �யன்�டுத்தி 
உற்�த்தி பசைலவக குலறககைாம்

• பூசசி, தநாய்க கடடுப்�ாடு எளிது
• மாற்றி நடும் அதிர்வு இல்ைாமல், உ்டனடி 

வைர்சசி
• கணினி மற்றும் உயர் பதாழில்நுட�ங்கலை 

�யன்�டுத்துவதால், இடுப�ாருடகலை 
இடுவது  மற்றும்  சுற்றுசசூழலைப் 
�ராமரிப்�து எளிது

• சுய தவலைவாய்ப்பிலன அதிகரிககிறது
• �ணியாடகள ததலவலயக குலறககிறது

குறிப்பு :  பநகிழி  மூ்டாககு  �யன்�டுத்தும் 
�டசத்தில், புற ஊதாக கதிர்களின் ஊடுருவலைத் 
தடுககும் ப�ாருடடு, நான்கு வரு்டங்களுககு 
ஒரு முலற புதுப்பிகக தவணடும்.

11.2.6	 கபொருத்ை்மொனே	பயிர்�ள்

்மலர்ப்பயிர்�ள்

தராொ, பசணடுமல்லி, கார்தனஷன், அநதூரியம், 
கிைாடிதயாைஸ, பெர்ப�ரா, ஆர்கிட, ஆஸ்டர், 
சம்�ங்கி, மல்லிலக த�ான்றலவ.

�ொய�றிப்பயிர்�ள்

தககாளி, குல்டமிைகாய், பவளைரி வலககள, 
கத்தரி ,  மிைகாய் ,  முடல்டதகாஸ ,  காரட , 
க ா லி ஃ பி ை வ ர் ,  கீ ல ர க ள  ம ற் று ம் 
மூலிலகப்�யிர்கள.

பழப்பயிர்�ள்

திராடலச ,  பசர்ரி ,  ப�ர்சிமான் ,  அத்தி , 
எலுமிசலச, மா, ஸடராப�ர்ரி.

 11.3	 வணி�	ேொற்றங்�ொல்	

நிலையான, உயர்வான விலைப�ாருள 
உற்�த்திககு, தரமான விலத மற்றும் விலதப் 
ப�ாருடகள அவசியம். �ழலமயான நாற்றங்கால் 
முலறலயப் பின்�ற்றுவதால் பமல்லிய நாற்றுகள 
அதிகமாக தசதமல்டவது்டன், நாற்றுகளின் 
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ப�ாருத்தத  அலமகிறது .  ந ாற்றங்கால் 
உருவாககமும், விற்�லனயும் ஒதர தநரத்தில் 
நல்டப�றுவதால், இது ஒரு பதா்டர் பசயைாகும்.

11.3.3.1க நிகத்க தர்வு

நாற்றங்காலுககான இ்டம் த�ாககுவரத்து 
வசதியு்டனும் ,  இடுப�ாருடகள  மற்றும் 
திறலமயான தவலையாடகள கில்டககககூடிய 
�குதியாகவும் ,  இயற்லகச  சீற்றங்கைால் 
�ாதிககப்�்டாத  இ்டமாகவும் ,  சாதகமான 
தட�பவப்�நிலை  நிைவும்  �குதியாகவும் 
இருத்தல் தவணடும்.

11.3.3.2க நோறறுகவ்ித்க தர்வு

இது சநலதயின் ததலவலயப் ப�ாருத்து 
மாறு�டும். தவைாண �யிர்கள, ததாட்டககலைப் 
�யிர்கள ,  மரப்�யிர்கள ,  அழகுப்�யிர்கள , 
மூலிலகப்�யிர்கள த�ான்றவற்றின் ததலவலயப் 
ப�ாருத்தத, அப்�யிர்களின் நாற்றுகள உற்�த்தி 
பசய்யப்�்ட தவணடும். 

11.3.3.3க பயிர்பககபருடிம்

விலதகள மற்றும் விலதப் ப�ாருடகள 
மூைம் �யிர்கலை இனவிருத்தி பசய்வதற்கு 
்பயிர்ப் ப்பருக்ம் என்று ப�யர். இது �ாலினப் 
ப�ருககம் ,  �ாலிைா  இனப்ப�ருககம்  என 
இரணடு வலகப்�டும்.

(i)கபோலினபககபருடிம்

தாவரங்களில் கருவுறுதல் நல்டப�ற்று 
உருவாகும் விலதகளிலிருநது �யிர்ப் ப�ருககம் 
பசய்யும் முலறககு ்போலினப் ப்பருக்ம் என்று 
ப�யர்.

(உ.ம்)  எணபணய்வித்துகள, �யறுவலககள, 
தானியப்�யிர்கள.

(ii)கபோலிகோகஇனபகபருடிம்

விலத தவிர, மற்ற தாவர �ாகங்கலைப் 
�யன்�டுத்தி �யிர்ப் ப�ருககம் பசய்யும் முலறககு 
்போலிலோ இனப்ப்பருக்ம் என்று ப�யர்.

3. �ல்ைாணடுப் �யிர் சாகு�டியில் தரமான 
விலதப் ப�ாருள ததர்வு பசய்யப்�்டாத 
�டசத்தில் ஏற்�டும் இழப்பு ஈடு பசய்ய 
முடியாதது.

4. நம்�கத்தன்லமயற்ற  விலத  ப�ாருள , 
எதிர்�ார்ககும்  உயர்  விலைசசலுககு 
முககியமான தல்டயாகும்.

5. அதிக  விலைசசல்  தரும்  அறிவியல் 
பதாழில்நுட�ம் மூைம் வைர்ககப்�ட்ட 
பூசசி ,  த ந ாய்  த ாகக ா த  த ாய் 
தாவரங்களிலிருநது விலத ப�ாருடகலை 
ததர்வு பசய்ய தவணடும்.

11.3.2	 ேொற்றங்�ொலின்	குறிக்�ொள்�ள்	

1. தரமான, தூய்லமயான, ஆதராககியமான 
நாற்றுகலை  ததலவயான  அைவில் 
உற்�த்தி பசய்தல்.

2. புதிய  இரகங்கலைத்  ததாற்றுவித்தல் , 
பதாழில்நுட�  வைர்சசி , நவீன  பூசசி 
தநாய் கடடுப்�ாடடு முலறகலை �ற்றிய 
விழிப்புணர்லவ ஏற்�டுத்துதல்

3. புதிய �யிர், புதிய இரகம் மற்றும் நாற்றுகள 
ஆகியவற்றின் சிறப்�ம்சங்கலைப் �ரப்புதல்.

4. முலறயான தநர்த்தி மற்றும் விநிதயாகம் 
மூைம் ஏற்றுமதிலய ஊககுவித்தல்.

5. த ந ா ய ற் ற  ந ா ற்று  வங்கிகலை 
உருவாககுதல்.

6. அறுவல்டககு முநலதய மற்றும் பிநலதய 
�ராமரிப்புகளின் மூைம் தரத்லத உறுதி 
பசய்தல்.

7. சிறு  மற்றும்  குறு  விவசாயிகளுககு 
தவலைவாய் ப்பிலன  உருவாககி 
வருமானத்லதப் ப�ருககுதல்.

11.3.3	 ேொற்றங்�ொல்	ையொரித்ைல்

ந ா ற்றுப் �ணலணகளின்  பவற்றி 
அப்�குதியில் நிைவும் தட�பவப்�நிலை, மண 
வலக, மணணின் கார அமிை நிலை, அதன் 
இருப்பி்டம், நீர் மூைங்கள, தகவல் �ரிமாற்ற 
வசதி, சநலதத் ததலவ, தாயாதித் தாவரம், 
திறலமயான தவலையாடகள, த�ாககுவரத்து 
வசதி மற்றும் உளகட்டலமப்பு ஆகியவற்லறப் 

AGRI_Chapter 11.indd   198 03-01-2020   14:50:41



11 - வணிக தோட்டி்க 199

11.3.3.7க ஊ்ிடகிக்வ

த�ாதிய  காற்று  இல்டபவளி ,  அதிக 
நீர்ததககும்  திறன் ,  சரியான  வடிகால் 
வசதி ,  ஊட்டசசத்துகள  விரயமாகாமல் 
ததககும்திறன்  பகாண்டதாகவும் ,  உவர்த் 
தன்லம, பூசசி, தநாய் மற்றும் கலை காரணிகள 
அற்றதாகவும்  இருப்�தத  சரியான  ஊ்டகக 
கைலவயாகும். கிருமி நீககம் பசய்யப்�ட்ட, 
ததலவயான உயிர் உரங்கள கைநத ஊ்டகக 
கைலவலயப் �யன்�டுத்த தவணடும் (உ.ம்) 
மண ,  மணல் ,  இலை  மடகு ,  மலைப்�ாசி , 
பவர்மிகுலைட, பதன்லன நார்ககழிவு உரம்,  
மணபுழு உரம்.

11.3.3.8க வி்தபபு

தயார் பசய்யப்�ட்ட ஊ்டகக கைலவலய 
வைர்ப்புக  கைன்களில்  இடடு ,  தநர்த்தி 
பசய்யப்�ட்ட விலதப் ப�ாருடகலை ஊன்ற 
தவணடும். பின்னர் ஊ்டகக கைலவ நலனயும்�டி 
நீர் பதளிகக தவணடும்.

11.3.3.9க நீர்கநிர்வோிம்

ஒரு நாலைககு 2 – 3 முலற ஊ்டகக 
கைலவ நலனயுமாறு நீர் பதளிகக தவணடும். 
மலழக காைங்களில் அதிக ஈரப்�தத்தினால் 
ஏற்�டும் �ாதிப்புகலைத் தவிர்கக அதற்தகற்ற 
வடிகால் அலமப்புகலை ஏற்�டுத்த தவணடும்.

11.3.3.10க ஊட்சசத்துகநிர்வோிம்

த த ல வ ய ா ன  நீ ரி ல்  க ல ர யு ம் 
ஊட்டசசத்துககலை ததர்வு பசய்து,  �ாசன 
நீரின்  வழியாகதவா  இலை  வழியாகதவா 
அளிககைாம். 

11.3.4க நோற்றஙிோல்கபரோ்மரிபபு

11.3.4.1க ஒளிக ்மகோண்்்ம

வி ல த  மு ல ை ப் � தி லி ரு ந து 
வைர்சசிப் �ருவம் வலர அவவப்த�ாலதய 
ததலவகதகற்றவாறு ,  இயற்லகயாகதவா , 
பசயற்லகயாகதவா  ஒளிலய  அளிப்�தால் 
தரமான நாற்றுகலை உற்�த்தி பசய்யைாம்.

(உ.ம்)  ப�ரும்�ாைான ததாட்டககலைப் �யிர்கள, 
தீவனப்  �யி ர் கள ,  அைங்க ா ர த் 
தாவரங்கள.

�ாலிைா  இனப்ப�ருககம்  �தியன் 
முலற, ஒடடுககடடுதல், பமாடடுககடடுதல், 
� க கக கன்றுகள ,  தணடுப்த � ா த்துகள 
மற்றும் திசு வைர்ப்பு த�ான்ற முலறகளில் 
தமற்பகாளைப்�டுகிறது.

11.3.3.4க இ்ம்கதைோர்ககசயதல்

நிைம்  சமப்�டுத்தப்�டடு ,  தாயாதிப் 
�யிர்களுககான இ்டம், விலதப் �யிர்களுககான 
இ்டம், அழகூடடும் �யிர்களுககான இ்டம், 
� ாலிை ா  இனப்ப �ருக க  முலற கலை 
பசயல்�டுத்துவதற்கான  இ்டம்  மற்றும் 
திசுவைர்ப்புக  கூ்டம் ,  நாற்று  உற்�த்தி 
ப ச ய்வ த ற் க ான  இ்டம் ,  ந ா ற்று கலை 
தசமித்துப் �ராமரிப்�தற்கான இ்டம் மற்றும் 
விற்�லனககான இ்டம் ஆகியலவ தனித்தனியாக 
பிரிககப்�்ட தவணடும். தமலும் அலுவைகம், 
இடுப�ாருடகள  தசமிப்புக  கூ்டம்  த�ான்ற 
நிரநதர அலமப்புகலையும் ஏற்�டுத்த தவணடும். 
நாற்றங்காலின் �ாதுகாப்புககாக தவலிகள, 
வாயிற்கதவுகள அலமககப்�்ட தவணடும்.

11.3.3.5க படுட்ிிள்

காய்கறி மற்றும் அழகூடடும் �யிர்கலை 
தமடடுப்�ாத்தி அலமத்தும், மைர்ப்�யிர்கள மற்றும் 
சிறிய விலதகள பகாண்ட காய்கறிப்�யிர்களுககு 
ஃபிைாடஸ  எனப்�டும்  குழித்தடடுகள 
�யன்�டுத்தியும் ,  ததாட்டககால்  மற்றும் 
மரப்�யிர்களுககு பநகிழிப் ல�கள, பதாடடிகள, 
புதராடிதர (குழித்தடடுகள) ஆகியவற்லறப் 
�யன்�டுத்தியும் நாற்றுகள தயாரிககைாம்.

11.3.3.6க தோயபபயிர்க தர்வு

�ாலிைா  இனப்ப�ருகக  முலறயில் 
இனத்தூய்லம மிகக நாற்றுகலை உற்�த்தி 
பசய்ய, ஒவபவாரு �யிரின் தாய்ப்�யிலரயும் 
தனித்தனியாக அல்டயாைமிடடு �ராமரிகக 
தவணடும்.
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11.3.5	 ேவீனே	ேொற்றங்�ொலின்	ேன்ட்ம�ள்

1. ந ா ற் று க ள  த னி த் த னி த ய 
வைர்ககப்�டுவதால், கடடுகதகாப்பு்டன் 
இருப்�து்டன்  தவர்  வைர்சசி  சீராக 
இருககும்.

2. குறுகிய காைம் மற்றும் குலறநத பசைவில் 
அதிக நாற்றுகலை உற்�த்தி பசய்யைாம்.

3. வீரியமிகக  நாற்றுகலை  உற்�த்தி 
பசய்வதால், ந்டவு அதிர்சசி குலறவு.

4. �ாலிைா  இனப்ப�ருகக  முலறயில் 
எளிதாக, அதிக அைவில் �யிர்ப் ப�ருககம் 
பசய்யைாம்.

5. � ா து க ா ப் � ா ன  சூ ழ லி ல் 
வைர்ககப் �டுவதால் ,  �ருவமற்ற 
காைங்களிலும்  நாற்றுகலை  உற்�த்தி 
பசய்வது்டன், �ராமரிப்�தும் எளிது.

6. விலையுயர்நத மற்றும் சிறிய விலதகலை 
தசதமின்றி உ�தயாகிககைாம். 

11.3.5.1ககு்்றபோடுிள்

1. திறலமயான, �யிற்சி ப�ற்ற ஆடகள ததலவ.
2. நாற்றங்காலின்  ஒவபவாரு  வைர்சசி 

நிலையிலும் கவனம் பசலுத்துதல் அவசியம்.
3. நிரநதர அலமப்புககளுககான பசைவு 

அதிகம்.
4. தாயாதித் தாவரங்கலை இனத்தூய்லம 

மற்றும் பூசசி, தநாய் தாககுதல் இல்ைாமல் 
�ராமரிப்�து ஒரு சவாைாக உளைது.

 11.4	 நில	எழிலூட்டுைல்

ஓர்  இ்டத்தின்  சுற்றுசசூழல் ,  நிை 
அலமப்பு, முகப்பு, நீர்நிலை அலமப்பு, அங்குளை 
தாவரங்கள  மற்றும்  விைங்கினங்கலை 
குறிப்பிட்ட நிை எல்லைககுள விரும்�த்தகக 
வலகயில் மாற்றி அலமககும் பசயலுககு நில 
எழிலூடடுதல் (Landscaping) என்று ப�யர்.

அழகுத்ததாட்டம் என்�து பவளிப்புற 
வாழுமி்டம் என்�தால் அதலன அலமககும் முன் 
திட்டமிடுதல் மற்றும் வலர�்டம் தயார் பசய்வது 
மிக முககியமானதாகும். நிை எழிலூடடுதல் 
நிைத்தின் அலமப்ல�ப் ப�ாருத்து, இ்டத்திற்கு 

11.3.4.2க பயிர்கபோதுிோபபு

ந ா ற்று கள  வலைககுடில் களில் 
வை ர் க க ப் � டுவ த ா ல் ,  பூ ச சி ,  த ந ா ய் 
�ாதிப்புககுளைாவது குலறவு. எனினும், தாயாதிப் 
�யிர்களிலிருநது  �ரவ  வாய்ப்புளைதால் , 
தாயாதிப் �யிர்கலை பூசசி, தநாய் தாககுதல் 
இன்றி �யிர் �ாதுகாப்பு முலறகலைக லகயாணடு 
�ராமரிகக தவணடும்.

11.3.4.3க பதபபடுத்துதல்

நாற்றுகளின் கல்டசி வார காைத்தில் 
உரம்  மற்றும்  நீரின்  அைலவ  குலறத்து 
�யன்�டுத்துவதால்,  வீரியமான நாற்றுகள 
கில்டககும். தமலும் நாற்றுகலை �டிப்�டியாக 
சூ ரி ய ஒ ளி  � டு வ த ற் கு  உ ட � டு த் தி , 
க டினப் �டு த் த  தவணடும் .  இதன ால் 
மாற்று  ந்டவு  அதிர்சசியினால்  ஏற்�டும் 
�ாடுவாசி குலறககப்�டுகிறது. பதாடடியில் 
�ராமரிககப்�டும் தாவரங்கலை வாரம் ஒரு 
முலற இ்டம் மாற்றுவதன் மூைம் தவர்கள 
பூமிககுள இறங்குவலதத் தடுககைாம்.

11.3.4.4க சிபபமி்ல்

விலதகலை  த�ாதிய  ஈரப்�தத்திற்கு 
உைர்த்தி  பநகிழிப்  ல�களில்  காற்று்டன் 
சிப்�மி்ட தவணடும். நாற்றுகலை லவகதகால் 
அல்ைது  உைர்நத  புல்  பகாணடு  சுற்றி , 
தசதம்  ஏற்�்டாதவாறு  சிப்�மி்டைாம் . 
கிழங்குகள, குமிழகள ஆகியவற்லற மூங்கில் 
கூல்டகளில்  லவத்து  ஈரம்  உைராதவாறு 
பநகிழித் தாளகள பகாணடு சுற்றி சிப்�மி்ட 
தவணடும். இதனால் த�ாககுவரத்து மற்றும் 
லகயாளும்த�ாது  ஏற்�டும்  �ாதிப்புகள  
தவிர்ககப்�டுகிறது.

11.3.4.5க சந்தபபடுத்துதல்க

உற்�த்தி பசய்யப்�ட்ட விலத மற்றும் 
விலதப் ப�ாருடகள ததலவகதகற்� உளளூர் 
சநலதகளிதைா,  ஏற்றுமதி  பசய்யப்�டத்டா 
விற்�லனககு உட�டுத்தப்�டுகின்றன.
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பூநததாட்டத்தில்  மைர்  �ாத்திகள , 
�ாலததயார  தவலிச  பசடிகள ,  வணண 
மைர்கப க ாடிகள  � ்ட ர் ந த  அைங்க ா ர 
வலைவுகள, நீண்ட பதா்டர்வலைவு, நீர்நிலை 
ததாட்டம் த�ான்ற அலனத்து அம்சங்களும் 
எளிய  முலறயில்  அலமககப்�டடு  ஏலனய 
�ாகங்கதைாடு இலணநதிருகக தவணடும்.

11.4.2.1க ்மகர்கபோத்திிள்

� ரு வ த் தி ல்  பூ க கு ம் 
மைர்சபசடிகலையும் ,  �ல்ைாணடு  காைம் 
பூககும் குத்துசபசடிகலையும் நடடு மைர்ப் 
�ாத்திகள  (Flower Beds) அலமககைாம் . 
குடல்டயான  பசடிகலை  முன்புறத்திலும் , 
உயரமாக வைரும் பசடிகலை பின்புறமாகவும் 
ந்டவு பசய்யைாம். சவுககு, காகிதப்பூ, ல�ன் 
ஆகிய  தாவரங்கலைப்  �யன்�டுத்தி  மனித 
உருவ  அலமப்பு  மற்றும்  கூ்டாரங்கள , 
மலறவுகள த�ான்றவற்லற உருவாககைாம். 

11.4.2.2க தோவரகவ்ளவுிள்

பூநததாட்டங்களில்  நல்ட�ாலதயின் 
தமல் அலரவட்டங்களில் இரும்பு கம்பிகலை 

இ்டம் மாறு�்டககூடியது. அதனால் முதன்முதலில் 
எழிலூடடுதல்  பசய்யும்  த�ாது ,  உளளூர் 
வல்லுநர்கலைக  பகாணடு  எழிலூடடுவது 
சிறநதது. திட்டமிடும்ப�ாழுது அவவி்டத்தின் 
நிை  அலமப்பு ,  மண ,  தட�பவப்�நிலை , 
சுற்றியுளை நிரநதர அலமப்புகள, தணணீர் வசதி 
ஆகியவற்லற கருத்தில் பகாளை தவணடும்.

11.4.1	 வட�பெம்	ையொர்	கசயைல்

வீடுகள ,  கல்வி  நிறுவனங்கள , 
மருத்துவமலனகள ,  உணவு  விடுதிகள , 
தகாயில்கள ,  பதாழிற்சாலைகள  த�ான்ற 
இ ்ட ங் க ளி ல்  அழகு த்  த த ா ட ்ட ங் க ள 
அ ல ம க க ப் � டு கி ன் ற ன .  அ வ வ ா று 
அலமககும்ப�ாழுது ,  பவளியில்  பதரிய 
தவணடிய �குதி, மலறகக தவணடிய �குதி 
மற்றும்  ஆங்காங்தக  உளை  மரம் ,  பசடி , 
பகாடிகள ஆகியவற்லறயும் கருத்தில் பகாணடு, 
வலர�்டம் தயார் பசய்ய தவணடும். தமலும்,

• அழகுத் ததாட்டம் வாடிகலகயாைரின் 
விருப்�ம் மற்றும் கற்�லனலய பூர்த்தி 
பசய்யும் வலகயில் இருகக தவணடும்

• பதாலைவிலிருநது  காணும்ப�ாழுது , 
கணகளுககு விருநதாகவும், மனதிற்கு 
ரம்மியமாகவும் இருகக தவணடும்.

• புல்தலர, அழகுத் தாவரங்கள, மரங்கள 
ஆகியவற்றின் வைரியல்புகலைத் பதரிநது 
பகாணடு, அதற்தகற்� திட்டமி்ட தவணடும்

• அழகுத் ததாட்டம் அலமத்த பின் அது 
மிகவும்  அழகாகவும்  அருகிலுளை 
அலமப்புகளு்டன் ஒத்துப்த�ாவதாகவும் 
உகநத வணணத்திலும் இருகக தவணடும்.

11.4.2	 பூந்்ைொட்ெத்தின்	அங்�ங்�ள்
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11.4.2.6க போ்திள்

அழகிய பூநததாட்டத்தின் அங்கங்கலை 
�ார்த்து  ரசிகக  �ாலதகள  (Walk Paths) 
ததாட்டங்களில் இன்றியலமயாத ஒன்றாகும். 
பூநததாட்டத்தின் தன்லமகலைப் ப�ாருத்து 
�ாலதயின் அகைம் மாறு�டும்.

11.4.2.7க போகஙிள்

ெப்�ானிய பூநததாட்டங்களில் சிறிய 
நீதரால்ட அலமத்து அதலனக க்டகக சிறிய 
மரத்தால் அல்ைது சிபமன்ட்டாைான �ாைங்கள 
(Bridges) அலமப்�து வழககம்.

11.4.2.8க படிடிடடுிள்,கஅடுடகுிள்

சமசசீர்  மற்றும்  சமசசீரில்ைாத 
பூநததாட்டங்களில்  ததலவகதகற்�  அழகு 
நிலைப�றுவதற்கு �ை அடுககுகள (Steps and 

பதா்டர்சசியாக  8–9 மீ  உயரத்தில்  தாவர 
வலைவுகள (Pergolas) அலமத்து அதன் மீது 
அைமாண்டா, ரங்கூன் பகாடி, துன்�ர்ஜியா 
பகாடி வலககலை �்டரவி்டைாம்.

11.4.2.3க ்மரத்கதோகுபபு

அழகு மற்றும் �யனுளை மர வலககலை 
ஒதர  இ்டத்தில்  வலக  வாரியாக  நடடு 
�ராமரிககும் முலற ஆர்்ப்ரட்டம் (Arboratum) 
என அலழககப்�டுகிறது.

11.4.2.4க டிரோபி

பூநததாட்டத்தின் லமயத்திதைா அல்ைது 
முககியமான இ்டத்திலுளை மரம் அல்ைது ஏதாவது 
ஒரு ப�ாருலைச சுற்றி அழகிய அைங்காரப் 
பூநபதாடடிகலை பநருககமாக �ை அடுககுகளில் 
அடுககும் முலற டிரோபி (Trophy) எனப்�டும்.

11.4.2.5க தோவரகநு்ழவோயில்ிள்

பூங்காககளின் பிரதான நுலழவாயில்கள  
(Arbour) மற்றும் பூநததாட்டத்தின் பிற முககிய 
�குதிகளின் நுலழவாயில்களில் இைகுவாக 
வலையும்  தன்லம  பகாண்ட  அைமண்டா , 
துன்�ர்ஜியா ,  காகிதப்பூ  த�ான்ற  பகாடி 
வலககலை வலைத்து �ராமரிககைாம்.
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11.4.2.11க நீர்த் தடிம்

பூநததாட்டத்தின் புறத்ததாற்றத்திலனப் 
பிரதி�லிகக நீர்த்ததககங்கள (Reservoirs) 
�யன்�டுகின்றன .  இவவலக  நீர்த்ததககம் 
�ை வடிவங்களில் அலமககப்ப�றுகின்றன. 
நீர்த்ததககத்தில்  தாமலர ,  அல்லி  த�ான்ற 
நீர்வாழ  தாவரங்கலையும் ,  மீன்  த�ான்ற 
உயிரினங்கலையும் வைர்த்து அலத தமலும் 
வனப்�ாககைாம்.

11.4.2.12க அ்மர்வி்ஙிள்

பூநததாட்டங்கலைக  கணடு  மகிழ 
வருதவார்,  அமர்நது மகிழ ததலவகதகற்ற 
அமர்வி்டங்கள  (Seats)  அவசியமாகிறது . 
நிழல் தரும் தாவரங்களுககு கீழ கல் அல்ைது 
மரத்தாைான அமர்வி்டங்கள அலமககைாம்.

11.4.2.13க ப்ற்வடகுளிைல்

பூநததாட்டத்திற்கு  மனிதன்  மடடும் 
பசாநதககாரன் அல்ைன். அது �றலவகளின் 
உலறவி்டம்  என்�தால்  �றலவகளுககும் 
�கிர்நதளிககப்�்ட தவணடும். எனதவ �றலவகள 
வநது தமது அைகுகலையும், இறகலககலையும் 
நலனகக  சிறிது  நீர்  நிற்குமாறு  �றலவக 
குளியல் (Birdbath) அலமப்�து அவசியம். 
இவவலமப்புகள கல் தூணகளில் அல்ைது சிறு 
கட்ட்ட அலமப்புகளில் பசய்யைாம்.

Stairs) அலமத்து அதில் மனம் கவரும் மைர்களும் 
அைங்காரசபசடிகளும் வைர்ககப்�டுகின்றன.

11.4.2.9க கூ்ஙிள்

 மரசசட்டங்கள  (Wood Houses) 
மற்றும் கணணாடியால் தவயப்�ட்ட கூ்டங்களில் 
(Glass Houses) �ை வலகயான மைர் மற்றும் 
அழகுசபசடிகள  �ராமரிககப்�டுகின்றன . 
பதாடடிகளில் விலையுயர்நத பசடி வலககலைத் 
பதாங்கவிடடு �ராமரிககைாம். இவவலகயான 
கூ்டாரங்களில் தணணீர் பதாடடிகள அலமத்து 
கூ்டாரத்தின் ஈரப்�தத்லத சரியான அைவு �ராமரித்து 
அைங்காரச பசடிகள நன்கு வைர உதவைாம்.

11.4.2.10க குடில்,ககுடி்ச

பூநததாட்டங்களில் மககள தங்கைது 
தனிலமலய உறுதி பசய்ய குடில்கள (Huts)
உதவுகின்றன. க்டலுககு அருகாலமயிலுளை 
பூநததாட்டங்களில் இவவலகக குடில்கள ப�ரும்�ாலும் 
நிரநதர அங்கமாகதவ அலமவது சிறப்பு.
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11.4.2.17க உருவஙிள்,கசி்கக

பூநததாட்டங்களில் பிரம்மாண்டமான 
உருவங்கள  (Statues)  அலமப்�து  அதன் 
அழலக தமலும் வலுப்�டுத்தும். பமரினாவில் 
உளை உலழப்�ாளிகள சிலை, அபமரிககாவின் 
லி�ர்டடி சிலை இவவலகலயச சாரும். 

 11.5	 ்மொடித்	்ைொட்ெம்

நகர்ப்புறங்களில் வீடல்டச சுற்றி பசடிகள 
வைர்ப்�தற்கு த�ாதிய இ்டம் இல்ைாததால் 
மாடியில் ததாட்டம் அலமககும் �ழககம் �ரவிக 
பகாணடு வருகிறது. மாடிகளில் அத்தியாவசியத் 
தாவரங்கலை வைர்த்து �ராமரிககும் கலைககு 
மோடித் ்தோட்டம் அல்ைது கூரரத் ்தோட்டம் 
அலமத்தல் என்று ப�யர். மாடியில் காய்கறிகள, 
�ழங்கள, நறுமணப் �யிர்கள, மூலிலகப் �யிர்கள, 
மைர்கள மற்றும் அைங்காரத் தாவரங்கள 
ஆகியவற்லற வைர்ப்�தற்கு மோடிப் ்பணரணையம் 
(Terrace Gardening) என்று ப�யர்.

11.4.2.14க தடுபபுிள்

பூநததாட்டங்களில்  மரத்தடுப்புகள 
மற்றும் கம்பிகளினாைான தடுப்புகள (Screens) 
அலமத்து  மரம்  பசடிகலைப்  �்டரவிடடு 
முழுலமயான தடுப்�ாக பசய்யைாம்.

11.4.2.15க வி்ளைோடடுபககபோருடிள்

பூநததாட்டங்களில் சிறுவர் சிறுமியர் 
ஆடி மகிழ சீசா, ஊஞ்சல், இராடடினம் த�ான்ற 
விலையாடடுப் ப�ாருடகலை நிர்மாணிகக 
தவணடும்.

11.4.2.16கவ்ளவுிள்

பூநததாட்டங்கலை இலணகக வலைவுகள 
(Arches) அவசியம்.  இதற்காக சிபமணட 
தூணகலை இருபுறமும் அலமத்து, கம்பிகள 
பகாணடு இலணத்து, அவற்றில் �்டரும் பகாடிகலை 
வைர்த்து அலவ நிழல் தருமாறு பசய்யைாம்.
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3. நீர் கசிவற்ற பநகிழித்தாள /வடிநீர் கைன் 
(Drain cell)

4. நீரில் கலரயும் உரங்கள
5. உயிர்  பூசசிகபக ால்லி  மற்றும் 

பூசணகபகால்லிகள.

11.5.4	 வளர்ப்பு	முட்ற

• சூரிய  ஒளி  நன்கு 
�டும்  இ்டமாகவும் , 
அ தி க ப் � டி ய ா ன 
நீ ர்  பவளிதயறும் 
வலகயிலும்  இ்டம் 
ததர்வு பசய்யப்�்ட தவணடும்.

• 4 × 4 மீ பநகிழித்தாலை ததர்வு பசய்யப்�ட்ட 
இ்டத்தின் மீது �ரப்பி நீர் கசிலவத் தடுகக 
தவணடும் அல்ைது நீர் கசிலவத் தடுககும் 
கைலவயால் பூசசு பசய்ய தவணடும் அல்ைது 
வடிநீர் கைன்கலை �யன்�டுத்தைாம்.

• வைர்ப்புப் ல�களில் வைர்ப்பு ஊ்டகங்கலை 
நிலறத்து, நீர் பதளித்து உயிர் உரம் மற்றும் 
உயிர் பூசணகபகால்லி ஆகியவற்லற இ்ட 
தவணடும். இதனு்டன் 1.0 கிகி கம்த�ாஸட 
உரத்லத  இடடு  ஒரு  வாரம்  வலர 
லவத்திருகக தவணடும்.

• ப�ரிய விலதகலை தநரடியாகவும், சிறிய 
விலதகலை நாற்றங்காலில் வைர்த்தும், 
வைர்ப்புப் ல�களில் ந்டவு பசய்ய தவணடும்.

• ததலவகதகற்றாற்த�ாை நீர் பதளித்து, 
உரமிடடு ,  �யிர்  �ாதுகாப்பு  பசய்து 
�ராமரிகக தவணடும். �யிர் �ாதுகாப்புககு 
இயற்லக பூசசிக பகால்லிகள மற்றும் 
பூசசி  விரடடிகலைத்  ததலவகதகற்� 
�யன்�டுத்தைாம்.

 11.6	 பைப்படுத்துைல்	

தவைாண  விலைப� ாருட கலை 
உணவுப் ப�ாருடகைாக மாற்றுதல் மற்றும் 
ஒரு  நிலையிலுளை  உணவுப்  ப�ாருலை 
தவபறாரு  நிலைககு  மாற்றும்  பசயலுககு 
உணைவு ்பதப்்படுத்துதல் என்று ப�யர். உணவுப் 
ப�ாருடகளுககு உளதையும்,பவளிதயயும் உளை 
நுணணுயிரிகைால் உணவு பகடடுப்த�ாகும்த�ாது 

11.5.1	்ேொக�ங்�ள்

1. வரு்டம் முழுவதும் புத்தம்புதிய நசசற்ற 
காய்கறிகள மற்றும் �ழங்கலை உற்�த்தி 
பசய்யைாம்.

2. �யன்�்டாத மாடி �யனுளை வலகயில் 
உ�தயாகப்�டுத்தப்�டுகிறது. 

3. அரிய ,  �ட்டங்களில்  கில்டககாத , 
விரும்�த்தகக  காய்கறிகலை  நாதம 
உற்�த்தி பசய்து பகாளைைாம்.

4. காய்கறிக கழிவுகலை மடகச பசய்து 
மாடித்  ததாட்டங்களுககு  உரமாகப் 
�யன்�டுத்தைாம்.

11.5.2	 பயன்�ள்	

1. குடும்� உறுப்பினர்களின் ஊட்டசசத்துத் 
ததலவலய பூர்த்தி பசய்கிறது.

2. மலிவு விலையில் காய், கனிகள உற்�த்தி 
பசய்யப்�டுகின்றன.

3. மாடித்  ததாட்டப்  �ணலணயத்தில் 
ஈடு�டுவதால்  அயற்சி , மற்றும்  மன 
அழுத்தம் நீங்குகிறது.

4. சுற்றுசசூழல் மாசு�டுவலதக குலறககிறது.
5. காற்றில் ஆகஸிென் வீதத்லத அதிகரிககச 

பசய்கிறது.
6. அலற பவப்�நிலை 60 - 80 C குலறகிறது.
7. தவணடிய காய்கறி இரகங்கலை உற்�த்தி 

பசய்யமுடிகிறது.
8. சிறநத ப�ாழுதுத�ாககாக அலமகிறது.

11.5.3	 	்மொடித்	்ைொட்ெத்திறகு	்ைடவயொனே	

கபொருட்�ள்	

1. எல்ட குலறநத வைர்ப்பு ஊ்டகம்
2. எல்ட குலறநத வைர்ப்புக கைன் (Grow-bags)

AGRI_Chapter 11.indd   205 03-01-2020   14:50:55



11 - வணிக தோட்டி்க 206

(1000C) மற்றும் கிருமி நீக்ம்(>1000C) என 
மூன்று முலறகளில் பசய்யப்�டுகிறது.

(ii)ககு்்றகவபபநி்கயில்கபதபபடுத்துதல்க

குலறநத பவப்�நிலையில் �தப்�டுத்தும் 
த�ாது  நுணணுயிரிகளின்  வைர்சசியும் , 
பநாதிவிலனயும்  தல்ட�டுகிறது .  இதலன 
குளிர்வித்தல் (0 - 50C) மற்றும் உர்றதல் (-180 

முதல் - 400C வலர) ஆகிய முலறகளில் பசய்யைாம்.

(iii)ககஇரசோைனபககபோருடிளினோல்க

பதபபடுத்துதல்க

�ல்தவறு  வலகயான  இரசாயனப் 
ப�ாருடகலைப் �யன்�டுத்தி நுணணுயிரிகளின் 
வைர்சசிலயத் தல்ட பசய்யதவா, முற்றிலும் 
அழிககதவா  பசய்யைாம் .  கீழகாணும் 
இ ர ச ா ய ன ங் க ள  � த ப் � டு த் து த லி ல் 
�யன்�டுத்தப்�டுகின்றன.

 சோடிைம்க

கபன் சோ ைட

பழஙிள்க்மறறும்க

ிோயிறிபகபோருடிள்

சோர்பிடகஅமிகம் போல்க்மறறும்கபோல்க

சோர்நதகஉைவுிள்,க

இனிபபுகவ்ிிள்,க

கநோதித்தகதிரோட்சக

பழரசகபோனம்,கஊறுிோய

எத்தில்க

ஃபோர் ்மட,கஎத்தில்க

ஆட்�டு

உகர்நதகமுட்்,க

ிறி்மசோல்ககபோருடிள்,க

உகர்நதகபழஙிள்

(iv)கஉகர்த்துதல்

உைர லவப்�தால் ஈரப்�தம் குலறநது, 
நுணணுயிரிகளின் தசதமும் குலறகிறது. சூரிய 
பவப்�ம்  அல்ைது  இயநதிர  உைர்த்திலயப் 
�யன்�டுத்தி உைர்த்தைாம். தமலும், பதளிப்�ான் 
உைர்த்திலயக  பகாணடு  �ழசசாறுகலை 
�ழப்ப�ாடிகைாக மாற்றைாம்.

(v)கவடிிடடுதல்

பமல்லிய  ததால்  தடடு ,  பீங்கான் 
வடிகடடி  த�ான்றவற்லறப்  �யன்�டுத்தி 

ஏற்�டும் விரும்�த்தகாத மாற்றங்கலைக குலறகக 
அல்ைது நிகழாமலிருகக கல்ட பிடிககப்�டும் 
முலறகள ்பதப்்படுத்துதல் எனப்�டும்.

�தப்�டுத்துதலில்  மூன்று  நிலைகள 
உளைன .  தவைாண  விலைப�ாருடகலை 
உணண முடியாத நிலையிலிருநது உணணக 
கூடிய  நிலைககு  மாற்றும்  பசயல்  முதல் 
நிரல  ்பதப்்படுத்துதல்  எனப்�டும்  (உ .ம்) 
பநல்லிலிருநது அரிசி பிரித்பதடுத்தல். முதல் நிலை 
�தப்�டுத்தப்�ட்ட ப�ாருலை தநரடியாக உணணும் 
ப�ாருைாக மாற்றும் முலறககு இரண்டோம் நிரல 
்பதப்்படுத்துதல் என்று ப�யர் (உ.ம்) அரிசியிலிருநது 
ப�ாரி, அவல் தயாரித்தல். மூன்்றோம் நிரல 
்பதப்்படுத்துதல்  என்�து  �தப்�டுத்தப்�ட்ட 
ப�ாருளு்டன் நிறம், சுலவ கூடடும் ப�ாருடகள 
மற்றும் இதர ஊட்டசசத்துகள கூட்டப்�டடு, 
நார்ப்ப�ாருள குலறத்து தயாரிககப்�டுவதாகும். 
இது ப�ரும்�ாலும் ததலவககு அதிக ஊட்டசசத்து 
மிகக  உணவு  அல்ைது  ஆதராககியத்லதக 
பகடுககும் உணவு எனப்�டுகிறது.

11.6.1	 	பைப்படுத்தும்	முன்பு	�வனிக�	

்வண்டிய	அம்சங்�ள்	

நிறம், மணம், சுலவ மிகுநத �ழங்கலை 
கழுவிய பின் �யன்�டுத்த தவணடும். �ழங்களில் 
காயம்�ட்ட �குதிகள, ததால், விலத மற்றும் 
தவண்டாத �குதிகலை நீககி வி்ட தவணடும். 
�ழ�ானம்  தசமித்து  லவககும்  கணணாடி 
குப்பிகலை கிருமி நீககம் பசய்து 3 – 4 பசமீ 
அைவு தமல்புறம் இ்டம் விடடு நிரப்� தவணடும். 
தயார் பசய்த �ழரச �ானத்லத 2 – 3 நாடகள 
கழித்தத உ�தயாகிகக தவணடும்.

11.6.2	 பைப்படுத்துைலின்	முட்ற�ள்	

(i)கநுண்ணுயிரிிளோல்கசி்தவுறுத்கத்க

தடுத்தல்

அ தி க  அ ை வு  ப வ ப் � த் ல த 
உணவுப்ப�ாருடகளின் மீது பசலுத்தும் த�ாது 
அதிலுளை  நுணணுயிரிகள  முற்றிலுமாக 
அழிககப்�டுகின்றன .  இது  நுணணுயிரி 
வளர்ச்சித்தர்ட (<1000C), பவப்்பப்்படுத்துதல் 
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11.6.3	 பைப்படுத்துைலின்	ேன்ட்ம�ள்	

1. �ருவமற்ற  காைங்களிலும்  அலனத்து 
உணவுப் ப�ாருடகளும் கில்டககும்.

2. உணவுப் ப�ாருடகள பகடடுப்த�ாவலதத் 
தவிர்ககிறது. 

3. பதாலைவில்  உளை  இ்டங்களிலும் 
அலனத்து  உணவுப்  ப�ாருடகளும் 
கில்டகக வழிவலக பசய்கிறது.

4. உணவுப் ப�ாருடகளின் தசமிப்புக காைம் 
நீடடிககப்�டுகிறது.

5. உணவு  மூைமாக  ஏற்�டும்  தநாய் 
பதாற்றுகலைத் தடுககிறது.

6. உணவின் சுலவ கூட்டப்�டுகிறது.

11.6.4	 	பைப்படுத்துைலினேொல்	ஏறபடும்	

பொதிப்பு�ள்

1. உணவுப் ப�ாருடகளில் ஊட்டசசத்துகள 
விரயமாகின்றன.

2. எல்ட குலறகிறது.
3. உணவுப் ப�ாருளின் சுலவ குலறகிறது.
4. தசாடியம் உப்பு, உப்பு, சர்ககலர மற்றும் 

�தனப்ப�ாருள தசர்ப்�தால், உ்டல்நை 
�ாதிப்புகலை ஏற்�டுத்துகிறது.

5. உ ண வி லு ள ை  ந ா ர் ப் ப � ா ரு ள 
குலறககப்�டுகிறது.

இநதியா  காய்கறி  மற்றும்  �ழங்கள 
உற்�த்தியில்  உைகைவில்  இரண்டாவது 
இ்டத்திலும் �ை ததாட்டககலைப் �யிர்களின் 
உற்�த்தியில் முதல் இ்டத்திலும் இருககிறது. 
ததாட்டககலைப் �யிர்கலை வணிக ரீதியில் 
உற்�த்தி பசய்யும்ப�ாழுது அதிக ைா�ம் ப�றைாம்; 
சுயபதாழில் முலனதவாருககான வாய்ப்பு, 
தவைாண மகளிருககு தவலை வாய்ப்பு, ஏற்றுமதி 
வாய்ப்பு  ஆகியவற்றிற்கு  வழிவகுப்�து்டன் 
நுகர்தவாரின் ஊட்டச சத்து ததலவலயயும் பூர்த்தி 
பசய்கிறது. வணிக ரீதியில் ததாட்டககலைப் 
�யிர்கலை சாகு�டி பசய்யும்ப�ாழுது தனிமனித 
வருவாய்  அதிகமாவது்டன் ,  ஏற்றுமதிககு 
ஏற்ற  ப�ாருடகலை  உற்�த்தி  பசய்வதன் 
மூைம்  நாடடின்  ப�ாருைாதாரத்லதயும்  
உயர்த்த முடியும்.

�ழசச ாறு ,  பக ாதித்த  �ழரச  � ானம் , 
குளிர்�ானங்கள, தணணீர் த�ான்றவற்றில் 
உளை நுணணுயிரிகலை நீககைாம்.

(vi)கசர்டி்ரடகி்ரசலில்கபதபபடுத்துதல்

சர்ககலரப்�ாகில் சர்ககலரயின் அைவு 
60%ககு தமல் இருநதால் பநாதித்தல் தல்ட�டுகிறது. 
சர்ககலரயானது  உணவுப்  ப�ாருடகளில் 
உளை  ஈரப்�தத்லத  உறிஞ்சிவிடுவதால் 
நுணணுயிரிகள அழிககப்�டுவததாடு அவற்றின் 
வைர்சசியும்  தல்ட�டுகிறது .  �ழரச  �ானம் , 
�ழப்�ாகு, �ழப்பிசின் த�ான்றலவ இம்முலறயில் 
�தப்�டுத்தப்�டுகின்றன.

(vii)கஉபபுடகி்ரசலில்கபதபபடுத்துதல்

15–25% ககு  தமல்  உளை  உப்பின் 
அ்டர்த்தி �ல்தவறு உணவுப் ப�ாருடகலைப் 
�தப்�டுத்துகிறது. இம்முலறயானது �ழுப்பு 
நிறமாற்றத்லதக  கடடுப்�டுத்துவததாடு , 
ஆகஸிெலன  எதிர்ககும்  ப�ாருைாகவும் 
பசயல்�டுகிறது.

(viii)கிதிரிைடிகமு்்றயில்கபதபபடுத்துதல்க

காமா கதிரியககம் மற்றும் எைகடரான் 
கற்லறகலை  உணவுப்  ப�ாருடகளின்  மீது 
பசலுத்தும்த�ாது ,  அவற்றில்  �ல்தவறு 
வலகயான  தவதிமாற்றங்கள  நிகழநது 
அதிலுளை  நுணணுயிரிகள  முற்றிலுமாக 
அழிககப்�டுகின்றன .  இதன்  மூைம்  �ழம் 
முதிர்சசியல்டவலதத் தாமதப்�டுத்துதல், தவர் 
காய்கறிகளின் முலைப்புத்திறலனத் தல்ட�டுத்துதல், 
தானியங்களில் பூசசி தாககுதலைக கடடுப்�டுத்துதல் 
த�ான்ற பசயல்கலை பசய்ய முடிகிறது.

(ix)க்மோறுபட்கசூழ்நி்கயில்கபதபபடுத்துதல்

 நுணணுயிரிகள உயிர் வாழ காற்று 
மிகவும்  அவசியம் .  காற்றுப்புக  முடியாத 
ப க ாள க ைனில்  க ரி யமிை  வ ா யுவின்  
அைலவ  அதிகமாக  பசலுத்துவதனால் 
நுணணுயிரிகளின் பசயல்�ாடுகள முற்றிலுமாக 
தல்ட�டுகிறது. 
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கசொறகபொருள்�ளஞ்சியம்

ிடடு்மோனம் Infrastructure

கிோய்மகர் Cutகflower

இளஞசிவபபு Pink

ிர்ை Sett

ிண்ைோடிடகுள் Invitro

நுண்கபயிர்பகபருடிம் Micropropagation

பூஙகிோத்து Spike

நீரிழபபு Waterகloss

்மகர்கஇருபபுடிோகம் Vase-life

சிபபமிடுதல் Packing

பசு்்மடககுடில்ிள் Greenhouses

்மரசசட்டககுடில்ிள் Lathகhouses

துணடககுடில்ிள் Clothகhouses

வ்கடககுடில்ிள் Netகhouses

நிழல்ககுடில்ிள் Shadeகhouses

கவபபபகபடுட்ி Hotகbeds

குளிர்கசட்ஙிள் Coldகframes

நீட்ல்ிள் Frames

கு்்றநுடபம் Lowகcostகtechnology

மிதகநுடபம் Mediumகcostக

technology

உைர்கநுடபம் Highகcostகtechnology

உயிரற்றகசு்்ம Deadகload

உயிருள்ளகசு்்ம Liveகload

ிோறறுகசு்்ம Windகload

பனிசசு்்ம Snowகload

இைடி்மற்ற Rigid

இைடிமுள்ள Compatible

பழக்மொழி

• ்மோகபழுத்தோல்ககிளிடிோம்,க வம்புக

பழுத்தோல்கிோட்ிடிோம்

• கவள்ள ்மகஆனோலும்கபள்ளத் தக

பயிர்ககசய

• ்மோர்ிழிக்ம்ழக்மண்ணுடகுக

உதவோது

• ்தக்ம்ழககநயக்ம்ழக

உத்திரம் Ceiling

 ்மல்கவ்ளவு Arch

அடித்தளடகுழோய Subsoilகtube

கவபபமூடடி Heater

விசிறிக்மறறும்கதிண்டு FanகandகPad

தோைோதிகதோவரம் Motherகplant

வீரிைம் Vigour

சுைகதோழில்க

மு்ன வோர்க

Entrepreneur

முன்ககுளிர்வித்தல் Preக–கcooling

நிககஎழிலூடடுதல் Landscapingக

்மோடித்க தோட்ம் Terraceகgarden

உைவுகபதபபடுத்துதல் Foodகprocessing

்மதிப்பீடு

I	 	கபொருத்ை்மொனே	

விடெயளி 

(ஒரு	்மதிப்கபண்)

1.க  த ோ ட ் ட ி ் க பக

பயிர்ிளின்க  த்வக அதிிரிபபதறிோனக

ிோரைம்?

அ)க உைவுகமு்்ற

ஆ)க நிர்பபு்ற்மை்மோதல்

இ)க தனி்மனிதனின்கவோஙகும்கதி்றன்

ஈ)க இ்வகஅ்னத்தும்

2.க கிோய்மகர்ிள்க _______ , க ________
ஆகிைக சூழ்நி்கிளில்க சோகுபடிக

கசயைபபடுகின்்றன.

3.க கிோபபிகசோகுபடிகஎன்பதுகபயி்ரகசுறறியுள்ளக

________கக்மோறறிகவளர்டகும்கஉத்திைோகும்.

4.க நவீனக நோற்றஙிோல்க உறபத்தியில்க

வி்தி்ளக ந்வுக கசயைக ________ ,க
________கபைன்படுத்தபபடுகின்்றன.

5.க பதபபடுத்துதல்க ________ , க ________ ,க
________கஎனகமூன்றுகவ்ிபபடும்.

6.க சர்டி்ரடி்ரசலில்க________கசதத்திறகுக
 ்மல்க உள்ளக சர்டி்ரக கநோதித்த்கக

த்்கசயகி்றது.
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25.க பசு்்மடகுடில்க சோகுபடியின்க நன்்்மிள்க

ைோ்வ?

26.க நவீனகநோற்றஙிோலின்கஅவசிைம்கைோது?

27.க நவீனக நோற்றஙிோலின்க குறிட ிோள்ிள்க

ைோ்வ?

28.க நவீனக நோற்றஙிோலின்க நன்்்மக ்மறறும்க

கு்்றபோடுிள்கைோ்வ?

29.க பதபபடுத்துவதோல்க ஏறபடும்க நன்்்மக

தீ்்மிள்கைோ்வ?

IV	விரிவொனே	விடெயளி	

	 (பத்து	்மதிப்கபண்�ள்)

30.க ்மோடித் தோட்ம்கபறறிகிடடு்ரகஎழுதுி.

31.க பூந தோட்த்தின்க அஙிஙிள்க பறறிக

ிடடு்ரகஎழுதுி.

32.க பதபபடுத்துதலின்க மு்்றிள்க பறறிக

விளடகுி.

ஆசிரியர்	கசயல்பொடு

1.க வணிக தோட்டி்கயின்ககபோருளோதோரக

முடகிைத்துவம்கபறறிகஎடுத்து்ரத்தல்.

்மொைவர்	கசயல்பொடு

2.க ்மோடித்க தோட்ம்கஅ்்மபபதுகபறறிைககுறிபபுக

தைோரித்தல்.

பொர்டவ

1.க www.agritech.tnau.ac.in

2.க Cropக Productionக Guideக forக Horticulturalக

crops

3.க www.ta.vikaspedia.in/e-governance

4.க www.en.m.wikipedia.in.org

5.க h t t p : / / demandware . edgesu i t e . ne t /

chinaasterproduction

6.க www.jnkvv-vegsoft.com

7.க www.preservearticles.com

8.க h t tp : / / tnhor t i cu l tu re . tn .gov . i n /hor t i /

application-do-yourself-kitக

7.க நுண்ணுயிரிிளோல்க சி்தவுறுத்கத்க

தடுத்தல்க________,க________,க________ 

எனகமூன்றுகவ்ிபபடும்.

8.க ிறி்மசோல்ககபோருடிள்க________ககபோருள்க
மூகம்கபதபபடுத்தபபடுகி்றது.

9.க கு்்றநதக கவபபநி்கயில்க ________ ,க
________க ஆகிைக இருக மு்்றிளில்க

பதபபடுத்தபபடுகின்்றன.

10.க பூந தோட்த்தில்கஉள்ளக்மரத்கதோகுபபுடகுக

______கஎன்றுககபைர்.

II	ேொன்கு	வரி�ளில்	விடெயளி	

	 (மூன்று	்மதிப்கபண்�ள்)

11.க ்மகர்கஇருபபுடிோகம்க–கவ்ரைறு.

12.க கிோய்மகர்ி்ளகசந்தபபடுத்தும்க

மு்்ற்ைகஎழுது.

13.க கிோய்மகர்ி்ளகஅதிிளவில்கஉறபத்திக

கசயயும்கநோடுிள்கைோ்வ?

14.க ிோபபிகசோகுபடிகஎன்்றோல்கஎன்ன?

15.க பசு்்மடகூ்த்தின்கமுடகிைகஅஙிஙிள்க

ைோ்வ?

16.க பசு்்மடகூ்த்தின்கவ்ிிள்கைோ்வ?

17.க நோறறு,கநோற்றஙிோல்க–கவ்ரைறு.

18.க போலினபகபருடிம்,கபோலிகோக

இனபகபருடிம்க–கவ்ரைறு.

19.க நோறறுி்ளகசிபபமிடும்கமு்்றகபறறிக

குறிபபுகவ்ரி.

20.க நிககஎழிலூடடுதல்கஎன்்றோல்கஎன்ன?

21.க ்மோடித் தோட்த்தின்க நோடிஙிள்க

ைோ்வ?

22.க ்மோடித் தோட்த்தின்கபைன்ிள்கைோ்வ?

23.க பதபபடுத்துதல்கஎன்்றோல்கஎன்ன?

III	ஒரு	பக�	அளவில்	விடெயளி	

	 (ஐந்து	்மதிப்கபண்�ள்)

24.க க ி ோ ய ்ம க ர் க உ ற ப த் தி ் ைக

அதிிரிபபதறிோனக சோத்திைடகூறுிள்க

ைோ்வ?
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வேளாண் விற்்

(Agricultural Marketing)

12

வி ள ை ப � ொ ரு ள ை  தி ர ட் டு த ல்  / 
ச ே க ரி த த ல் ,  ள க ய ொ ளு த ல் ,  ச ே மி ப் பு , 
ச�ொக்குவரதது ,  �யன�டுததுதல் ,  ப�ொதத 
வியொ�ொர  விற�ளை ,  சில்்லளை  விற�ளை , 
ஏ ற று � தி  ப ே ய த ல்  � ற று ம்  இ வ ற று க் கு 
துளைபுரியும் சேளவகைொை ேநளதத தகவல், 
தர நிரையம் பேயதல், வணிகம், நிதி, விள்ல 
இடர ச�்லொணள� (Price Risk Management) 
�றறும் இதன பதொடரபுளை நிறுவைஙகள 
ஆ கி ய வ ற ள ை  உ ள ை ட க் கி ய து  ச வ ை ொ ண 
விற�ளையொகும். 

சவைொண விற�ளைளய இரு ப�ரும் 
பிரிவுகைொகப் �ொரக்க்லொம்.

1. விவேொயிகள உற�ததி பேயத சவைொண 
விளைப�ொருட்களை விற�ளை பேயவது

2. வி ள ை ப � ொ ரு ட் க ள ை  உ ற � த தி 
ப ே ய வ த ற கு த  ச த ள வ ய ொ ை 
இடுப�ொருட்களை உற�ததி பேயவது. 

 	 அறிமுகம்

வ ே ள ா ண்  வி ற ்ப ன ை  எ ன ை 
ப ே ொ ற ப ை ொ ட ரி ல்  இ ர ண டு  வ ொ ர த ள த க ள 
உ ள ை ை .  அ ள வ :  ச வ ை ொ ண ள �  � ற று ம் 
வி ற � ள ை .  ச வ ை ொ ண ள �  எ ன � து  � னி த 
வ ை த தி ற க ொ க  இ ய ற ள க  வ ை ங க ள ை ப் 
� ய ன � டு த தி ,  வி ள ை ப � ொ ரு ட் க ள ை 
உற�ததி  பேயயும்  பேய்லொகும் .  சவைொண 
�றறும்  சதொட்டக்கள்ல  விளைப�ொருட்கள 
�றறும்  சவைொண  ேொரநத  ப�ொருட்களை 
உற�ததியொைரிடமிருநது  நுகரசவொருக்கு 
எடுததுச் பேல்லும் வணிக பேய்லொக்கததிறகு 
விற்பனை எனறு ப�யர.

வி ற � ள ை  � ொ ர க் க த தி ன  � ல் ச வ று 
நி ள ்ல யி ல்  ச வ ை ொ ண  வி ள ை ப � ொ ரு ளி ன 
உருவம் (�தப்�டுததுதல்), கொ்லம் (சேமிப்பு), 
இ ட ம்  ( ச � ொ க் கு வ ர த து )  � ற று ம்  உ ரி � ம் 
� ொ றி க் ப க ொ ண ச ட  இ ரு ப் � து  ச வ ை ொ ண 
விற�ளையின குறிப்பிடததக்க �ண�ொகும். 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அறிமுகம்்(Introduction)

• முக்கியத்துேம்்(Importance)

• கலபிடம்்(Adulteration)

• தரக்கட்டுபிாடு்(Quality்Control)

• தர்நிர்ணய்அறைபபுகள்்(Quality்

Control்Organisations)

• வேளாண்சநறதகள்்(Agricultural்

Markets)

• வேளாண் றளபிாருள்் விற்்

ைவறும்்ேணிகத்துறை்(Department்

of்Agricultural்Marketing்and்Agri-

business)

ோரி்பிருக்கி்ேளம்ிடுத்து்உவைறே

ஆராயோன்்பசயக் ற்
-்திருக்குைள்
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• ச வ ை ொ ண ே ொ ர  ப த ொ ழி ற ே ொ ள ்ல க ளி ல் 
வைரச்சிளய அதிகப்�டுததும்.

• ேநளத சதளவக்சகற� ப�ொருளை உற�ததி 
பேயய உதவும்.

• புதிய பதொழில்நுட்�ஙகளை பின�றை உதவும். 
• சவள்ல வொயப்பு ஏற�டுததும். 
• நொட்டின வரு�ொைம் உயரும். 
• வி வ ே ொ யி க ளி ன  வ ொ ழ க் ள க த தி ை ன 

ச�ம்�டும். 
• ஒ ரு  ப � ொ ரு ளி ன  � ய ன � டு தி ை ள ை 

அதிகரிக்கும் (உருவம், இடம், கொ்லம் 
�றறும் உடள�க்சகறை�டி). 

சவைொண விற�ளை உற�ததிளயயும் 
நுகரளவயும் தூணடுவசதொடு �ட்டு�ல்்லொ�ல், 
ப�ொருைொதொர வைரச்சிளய சவகப்�டுததும் 
முக்கிய�ொை �ணிளயச் பேயகிைது. இதன 
விளரவொை பேய்லொறைல் ப�ொருைொதொர வைரச்சிளய 
அதிகப்�டுததுவதில் ப�ரும்�ஙகு வகிக்கிைது. 

ச வ ை ொ ண  ப � ொ ரு ள ை  உ ற � த தி 
ப ே ய வ ச த ொ டு  � ட் டு � ல் ்ல ொ � ல்  அ ள த 
ேநளதப்�டுததும்ச�ொதுதொன ப�ொருைொதொர 
வைரச்சிளய எட்ட முடியும்.  ப�ொருட்களை 
உ ள ந ொ ட் டி ல்  வி ற � ள ை  ப ே ய வ ச த ொ டு 
பவளிநொடுகளுக்கும் ஏறறு�தி பேயவதொல், 
அப்ப�ொருள தரமுளைதொக இருக்க சவணடும். 
உ்லக�ய�ொக்கலுக்குப்பின அளைவருக்கும் 
ப � ொ ரு ளி ன  த ர ம்  � ற றி ய  வி ழி ப் பு ை ர வு 
மிகுநதுளைது. நொம் பகொடுக்கினை விள்லக்குத 
தகுநத ப�ொருைொக இருக்க சவணடும் எனை 
எதிர�ொரப்பு அளைவரிடமும் உளைது. எைசவ 
விளைப�ொருளின அைசவொடு, தரமும் முக்கியம். 
�யிர நி்லததில் உளைச�ொதும் தர�ொை முளையில் 
�ரொ�ரிக்கப்�ட சவணடும்; அறுவளட பேயத 
பினபும் தரம் பிரிதது சேமிக்கப்�ட சவணடும்; 
சிப்�மிடப்�ட்ட  ப�ொருள  எவ்வித  சேதமும் 
இனறி, நுகரசவொளர பேனைளடய சவணடும். 

 12.2	 கலப்படம்	

ஓர உைவுப்ப�ொருளின இயறளகயொை 
தனள�யும் ,  தரமும்  �ொதிக்கும்  விதததில் , 
உைவில் சவபைொரு ப�ொருளைச் சேரப்�து 

வேளாண் றளபிாருட்களுக்கும்்

புற்நது்உருோக்கும்்பிாருட்களுக்கும்்

இறடவய் விற்யில்்உள்ள்வேறுிாடு்

சவைொணள� என�து �றை துளைகளைக் 
க ொ ட் டி லு ம்  � ொ று � ட் ட  சி ை ப் பி ய ல் பு க ள ை 
உ ள ட ய து .  எ ை ச வ ,  இ த ன  வி ற � ள ை , 
புளையப்�ட்ட ப�ொருட்களின விற�ளைளயக் 
கொட்டிலும் ேறறு விததியொே�ொைது.  அதன 
சிைப்பியல்புகள யொபதனில், 

• விளைப�ொருளின  அழுகும்  தனள� 
(Perishability)

• �ருவம் ேொரநத உற�ததி (Seasonal)
• ச�ரிடம் அளடக்கும் �ணபு (Bulkiness)
• விளைப�ொருளின தர சவறு�ொடு (Quality 

Variation)
• சவைொண விளைப�ொருட்களின முளையறை 

வழஙகீடு (Irregular Supply)
• சிறு நி்ல உடள�கள �றறும் �ரவ்லொை 

உற�ததி (Small Holdings and Scattered 
Production) 

• �தப்�டுததல் (Processing)

 12.1	 முக்கியத்துவம்	

இனளைய சவைொணள�,  �ணளடய 
க ொ ்ல  ச வ ை ொ ண  மு ள ை யி லி ரு ந து 
சவறு�ட்டுளைது.  உயர விளைச்ேல் தரும் 
ரகஙகள, உரஙகள �றறும் �யிர �ொதுகொப்பு 
இரேொயைஙகளின அதிக �யன�ொடு �றறும் 
நவீை  பதொழில்நுட்�ஙகளின  கொரை�ொக , 
உற�ததிததிைன அதிகரிததுளைது. 

திறன்மிகு விற்பனை அனைப்பு என�து,

• வைஙகளை உகநத அைவு �யன�டுததி, 
உ�ரிளய ஈட்ட ளவக்கும். 

• இ ள ட த த ர க ர க ள ை க்  கு ள ை த து , 
விளைப�ொருட்களுக்கு  நல்்ல  விள்ல 
நிரையம் பேயது �ணளை வரு�ொைதளத 
அதிகரிக்கும். 

• நொட்டின  மூள்ல  முடுக்குகளுக்கும் , 
ப வ ளி ந ொ டு க ளு க் கு ம்  ப க ொ ண டு 
பேல்வதறசகறை ேநளதளய விரிவு�டுததும்.
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ச�லும்,  உடல் வைரச்சிக்குத சதளவயொை 
அ த தி ய ொ வ சி ய � ொ ை  ஊ ட் ட ச் ே த து க ள 
இக்க்லப்�டப்  ப�ொருட்கைொல்  உடலுக்குக் 
கிளடக்கொ�ல் ச�ொகவும் வொயப்புணடு.

ப � ொ து வ ொ க  � ொ ல் , 
�ொல் ப�ொருட்கள, சகொதுள� 
�ொவு, ேள�யல் எணபைய, 
த ொ னி ய ங க ள ,  ந று � ை ப் 
ப�ொருட்கள (முழுள�யொைது 
� ற று ம்  தூ ள ) ,  � ய று 
வளககள, கொஃபி, சதயிள்ல, ேள�யல் சேொடொ, 
மிட்டொய, �ொைஙகள, வினிகர, கடள்ல �ொவு, 
�ேொ்லொ  தூள  ச�ொனைவறறில்  க்லப்�டம் 
பேயயப்�டுகிைது.

அல்்லது உைவிலிருநது �திப்புளை ப�ொருளை 
நீக்குவது கலப்்படம் எைப்�டும்.  க்லப்�டம் 
அறிநதும், அறியொ�லும், கவைக்குளைவொலும், 
உைவின  தரதளத  �ரொ�ரிக்க  ச�ொது�ொை 
வேதியில்்லொத கொரைததொலும் பேயயப்�ட்லொம்.

உ ை வு  � ொ து க ொ ப் � ொ ற ை  நி ள ்ல யி ல் 
இருப்�தறகும், தரம் குளைநது இருப்�தறகு 
கொரை�ொை  ப�ொருளுக்கும் ,  உைசவொடு 
க்லநதிருக்கும்  புைம்�ொை  ப �ொருளுக்கும் 
கலப்்படப் ப்பாருள் (Adulterant) எனறு ப�யர. 

க ்ல ப் � ட ம்  ப ே ய ய ப் � ட் ட  உ ை வு 
நச்சுததனள� உளடயதொகவும், உடல் ந்லதளதப் 
�ொதிக்கக்கூடியதொகவும் இருநதொல் ஆ�ததொைது. 

12.2.1	 கலப்பட	வகககள்	

உணவு	கலப்பட	வகககளும்	கலப்படப	ப்பொருடகளும்	

வகக கலப்படப	ப்பொருடகள்

அறிநத்கலபிடம்் ை்ணல்,்ிளிங்குக்்கவகள்,்கவகள்,்களிைண்உருணறட,்

சுண்ணாம்புத்தூள்,்நீர,்கனிை்எணப்ணய,்ஆித்து் றள க்கும்்

சாயப்பிாடி

அறியாத்கலபிடம் உயிரக்பகால்லி்எசசங்கள்,்எலிக்கழிவு,்உ்ண ல்்புழுக்கள்

உவலாகக்்கலபிடம் உயிரக்பகால்லியிருநது்ஆரசனிக்,் நீரிலிருநது்காரீயம்,் இரசாய்்

பதாழிவசாறலக்்கழிவுகளில்்இருநது்ிாதரசம்,் கலன்களிலுள்ள்ஈயம்

சிபிமிடுேதால்்

உணடாகும்்இடரகள்்

ிாலிபயத்திலின்,்ிாலி ற்ல்்குவளாறரடு,்இதர்ேறளநது்

பகாடுக்கக்கூடிய்சிபிமிடும்்பிாருட்கள்

12.2.2	 கலப்படப	ப்பொருடகளின்	வகககள்

(i)்ந்சசுத்தன்றையுறடய்அல்லது்வகடு்

 றள க்கக்கூடிய்பிாருட்கள்்

(Poisonous்or்Hazardous்Substances)

உடல் ந்லததிறகுக் சகடு விளைவிக்கக் 
கூ டி ய  அ ல் ்ல து  ந ச் சு த த ன ள � யு ள ட ய 
ப�ொருட்கள உைவில் க்லநதிருநதொல் அது 
ஆ�ததொைது.

(உ.ம்)  எஷரிகியா க�ாலை க்லநதுளை ஆப்பிள 
சி ட ர ,  லிஸ்டெரிய ா  க� ா க� ா 
ல ை ட க டெ ா ஜீ ன்ஸ  க ்ல ந து ள ை 
�ொ்லொளடக்கட்டி

(ii)		குபக்ப	மற்றும்	அந்நியப	ப்பொருடகள்	(Filth	

and	Foreign	Matter)

க ண ை ொ டி ,  உ ச ்ல ொ க ம் ,  ப ந கி ழி , 
�ரம் ,  கல் ,  �ைல் ,  சிகபரட்  துணடுகள , 
தொவரக்கழிவுகள ,  பூஞளே ,  பூச்சி  �றறும் 
எலிகளின உடல் �ொகஙகள, கழிவு ச�ொனைளவ.

(iii)		ப்பொருளொதொர	கலப்படம்	(Economic	

Adulteration)

ஆலிவ்  எணபையில்  க்லக்கப்�டும் 
சதயிள்ல �ர எணபைய, புததம் புதிய �ழஙகளின 
குளைளய  �ளைக்க  வணைம்  தீட்டுவது , 
ப�ொருட்களின எளட,  அைவு,  அடரததிளய 
�ொறை சவறு ப�ொருட்களைக் க்லப்�து.
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(உ.ம்)  புதிய �ழஙகளில்/கொயகறிகளில்/ இளைச்சி/
முட்ளடகளில்  –  ைால்�ா்�லைா 
அ ல் ்ல து  லிஸ்டெரியா  ப த ொ ற று  
இருப்�து.

(iv)	நுண்ணுயிர்	பதொற்று	மற்றும்	கலப்படம்	

(Microbial	Contamination	and	Adulteration)

தீள�  தரும்  �ொக்டீரியொ ,  நச்சுயிரி , 
புசரொட்சடொசேொவொ ச�ொனைளவ க்லநதிருநதொல், 
க்லப்�ட�ொகக் கருத்லொம்.

12.2.3	 	சந்கதயில்	கொணப்படும்	சில	கலப்பட	உணவுப	ப்பொருடகள்

உணவுபப்பொருள் கலப்படபப்பொருள் உடல்்நலக்	ககடு

ைஞசள்,்ிருபபு,்ியறு்

ேறககள்

பைட்டனில்்ைஞசள்,்வகசரி்

ிருபபு

புவறுவநாய,்ேயிவறு்உிாறதகள்

ிசறச்மிளகாய,்ிசறச்

ிட்டாணி,்காயகறிகள்

வைலறகட்்ிசறச,்

அரஜிவைான்் றதகள்

புவறுவநாய்(பதாடரநது்நீணட்காலம்்

உட்பகாணடால்)

கடுகு் றத,்கடுகு்

எணப்ணய

அரஜிவைான்்ைவறும்்

ிபிாளி் றதகள்

பதாவறு்வநாய்வீக்கம்,்கண்அழுத்த்

வநாய்

ினீர,்வகாயா,்ிால்,்

சுணடிய்ிால்

ஸடாரச,்நீர ேயிவறு்உிாறதகள்

ஐஸ்க்ரீம் பிபிவரானில்,்ஈத்றதல்்

அசிவடட்,்பயூட்ரால்டிறைட்,்

றநட்வரட்,்சலறேத்தூள்்

விான்ைறே

பிபிவரானில்்–்உயிரக்பகால்லி,்

ஈத்றதல்்அசிவடட்்–்நுறரயீரல்,்

சிறுநீரகம்்ைவறும்்இதய்வநாயகள்

காஃபி்தூள் புளியங்பகாட்றடப்பிாடி,்

சிக்கரி்பிாடி

ேயிவறுபவிாக்கு,்ேயிவறு்

உிாறதகள்,்தறல்சுவைல்,்மூட்டு்ேலி

வைலும்,

• �ொலில்  பெ்லடின  �றறும்  பகடொ�ல் 
இருக்கக் க்லக்கப்�டும் ஃ�ொர�ொல்டிளைட்

• பவணபையில் �ொட்டுக் பகொழுப்பின உ� 
ப�ொருைொகிய ஒலிசயொ�ொரகரின

• மிைகொய தூளில் பேஙகல் ப�ொடி
• �ஞேள தூளில் ேொயமிட்ட சுணைொம்பு 

தூள
• இ னி ப் பு ப்  � ண ட ங க ளி ல்  ஆ � த து 

விளைவிக்கும் க்சரொம் �ஞேள, ப்ரஷியன 
நீ்லம், ேொயப்ப�ொடிகள, தொமிர �றறும் 
ஆரேனிக் கூட்டுப்ப�ொருட்கள

• உ ச ்ல ொக க்  க ்ல னி ல்  அ ள ட க் க ப் � ட் ட 
கொயகறிகள �றறும் ஊறுகொயகளில் தொமிர 
உப்புகள ச�ொனை ப�ொருட்கள க்லப்�டம் 
பேயயப்�டுகினைை. 

12.2.4	 கலப்பட	தகடசசடடம்	

க்லப்�ட தளடச்ேட்டம் (Food Adulteration 
under the Prevention of Food Adulteration Act) 1954 
ஆம் ஆணடு இயறைப்�ட்டு, இநதியொ முழுவதிலும் 
1955, ெுன 1 ஆம் சததி அ�்லொக்கப்�ட்டது. இது 
பிைகு  �்லமுளை  திருததப்�ட்டது . இச்ேட்டம் 
க்லப்�டப்ப�ொருள ,  க்லப்�டம்  பேயயப்�ட்ட 
உைவுகள  எனை  என�ளதயும் ,  க்லப்�டம் 
பதொடர�ொை  �்ல  ேட்ட  நுணுக்கஙகளையும் 
பதளிவொக விைக்குகிைது. உைவு �ொதிரிகளை 
சேொதளை பேயய �ததிய உைவு ஆயவகஙகள 
உருவொக இச்ேட்டச� கொரைம். 

12.2.4.1	 	உணவுத்	தரம்	மற்றும்	்பொதுகொபபு	

சடடம்

க்லப்�ட தளடச்ேட்டததிறகு �ொறைொக 
உைவுத தரம் �றறும் �ொதுகொப்பு ேட்டம் 2006 
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ஒசர �ொதிரியொை �ணபுகளை ப�றறிருக்கும். 
தரம்  பிரிததல்  என�து  தர  நிரையததிறகுப் 
பினைர பேயயும் பேய்லொகும். 

12.3.1	 தர	நிர்ணயத்தின்	்நன்கமகள்	

1. வி ற ச � ொ ரு க் கு ம்  நு க ர ச வ ொ ரு க் கு ம் 
இளடசய நம்பிக்ளகளய அளிக்கிைது. 

2. உ ள ந ொ ட் டு  � ற று ம்  � ன ை ொ ட் டு 
வி ற � ள ை ள ய  க ட் டு ப் � டு த தி 
எளிதொக்குகிைது 

3. ப�ொருளுக்கு  நிச்ேய  விள்ல  உறுதி 
பேயயப்�டுகிைது. 

4. ப � ொ ரு ளி ன  த ர த தி ற ச க ற � 
உற�ததியொைரகளுக்கு வஙகிகள கடன 
வேதி அளிக்கிைது.

5. நு க ர ச வ ொ ரி ன  ச த ள வ ள ய  அ றி ய 
ளவக்கிைது. 

6. ப�ொருள விரய�ொவளதக் குளைக்கிைது.
7. ஒ ப் � ந த  அ டி ப் � ள ட யி ்ல ொ ை 

சவைொணள�க்கு வழிவளக பேயகிைது.
8. அதிக ்லொ�ம் கிளடக்கிைது. 
9. நுகரசவொருக்கு திருப்தி அளிக்கிைது.
10. ச � ொ ட் டி க ள  நி ள ை ந த  ே ந ள த யி ல் , 

ப�ொருட்களுக்கு அஙகீகொரம்  கிளடக்கிைது. 
11. �ரி�ொறைததில் ஏற�டும் ப�ொருள இழப்பு 

தவிரக்கப்�டுகிைது. 
12. பவறறிகர�ொை  பதொழில்  நடதத  உதவி 

பேயகிைது. 

 12.4	 தர	நிர்ணய	அகமபபுகள்	

இநதியொவில் உைவுப்ப�ொருட்களின 
தரதளத நிரையம் பேயயவும், உறுதிப்�டுததவும், 
ேொனைளிக்கவும் �்ல அரசு அள�ப்புகள உளைை. 
அவறறில் முக்கிய�ொை அள�ப்புகளைப் �றறி 
கீசழ கொணச�ொம்.

12.4.1	 இந்திய	தர	நிர்ணய	கழகம்	

வ ணி க  ரீ தி ய ொ க  த ய ொ ரி க் க ப் � ட் டு 
விற�ளை பேயயப்�டும் சவைொண ேொரநத 
ப�ொருட்களுக்கு  தரததின  அளடயொை�ொக 
இநதிய தர நிரைய கழகததொல் (Bureau of 
Indian Standards- BIS) ஆயவு பேயயப்�ட்டு 

(Food Standard and Safety Act of 2006) எனை 
ேட்டம் உருவொக்கப்�ட்டு 2011 ஆம் ஆணடிலிருநது 
நளடமுளையில் உளைது.

இச்ேட்டததின  கீழ  இநதிய  உைவு 
�ொதுகொப்பு  �றறும்  தர  ஆளையம்  (FSSAI) 
உருவொக்கப்�ட்டது. FSS ேட்டம் ஏழு �ளழய 
ேட்டஙகளை  ஒரு  குளடயின  கீழ  பகொணடு 
வநதுளைது. இச்ேட்டததின�டி எநத உைவுத 
பதொழில் பதொடஙகுவதறகு முனபும் FSSAI உரி�ம் 
ப�றைொக சவணடும்.

FSS  ேட்டததின�டி  நுகரசவொருக்கு 
தர�ொை  உைவு  பகொடுக்கப்�ட  சவணடும் ; 
தவைொை  விைம்�ரஙகளைத  தளடபேயது , 
க்லப்�டம்  பேய�வரகளையும்  தணடிதது , 
நுகரசவொளரப் �ொதுகொக்கிைது; �ொநி்ல அைவில் 
தரதளத  நிரவகிக்கும்  வழிமுளைகளையும் 
ப ந றி ப் � டு த து கி ை து .  உ ை வு ப் ப � ொ ரு ட் க ள 
பதொடர�ொை வணிக பேயல்களை இச்ேட்டம் 
முளைப்�டுததுகிைது.

 12.3	 தரக்கடடுப்பொடு	

ஒரு ப�ொருளை விற�ளை பேயய தர 
நிரையமும் ,  தரம்  பிரிததலும்  அவசியம் . 
ஒரு ப�ொருளுக்கு தர நிரையம் பேயத பிைகு 
தொன  தரம்  பிரிக்கப்�டுகிைது .  ஒவ்பவொரு 
ப�ொருளுக்கும்  ஒவ்பவொரு  வித�ொை  தரம் 
நிரையம் பேயயப்�ட்டுளைது. ப�ொருளின எளட, 
அைவு, நிைம், சதொறைம், நயம், ஈரப்�தததின 
அைவு, இளழ நீைம், அனனியப்ப�ொருட்களின 
அ ை வு ,  க னி யி ன  நி ள ்ல ,  இ னி ப் பு சு ள வ , 
சுளவ ,  சவதிப்ப�ொருட்களின  அைவு  ஆகிய 
�ணபுகளைப்  ப�ொருதது  விளைப�ொருளின 
தரம் நிரையிக்கப்�டுகிைது. இப்�ணபுகள ஒரு 
சேர அள�நதசத தர�ொகும். வொஙகு�வருக்கும் 
விற�வருக்கும் தர வளரவுகளை (Specifications) 
ஒனறு ச�ொ்ல இருக்கு�ொறு பேயவதுதொன தர 
நிரைய�ொகும். 

அ று வ ள ட  ப ே ய த  ச வ று � ொ டு ள ட ய 
வி ள ை ப � ொ ரு ட் க ள ை  த ர  வ ள ர வு க ளு க் கு 
ஏறைவொறு  பிரிப்�சத  தரம் பிரிததல்  ஆகும் . 
தரம் பிரிததலுக்குப் பின ஒவ்பவொரு குவியலும் 
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உட்�டுததப்�டும் ப�ொருட்களுக்கு விருப்�ததின 
ச�ரில் முததிளர அளிக்கப்�டுகிைது.

‘அக்ைாரக்’்முத்திறர

12.4.3	 	இந்திய	உணவுப	்பொதுகொபபு	

மற்றும்	தர	நிர்ணய	ஆகணயம்	

ிட்டுக்குறியீடு

சான்றிதழ்்தரும்்

நிறுே்ம்

இநதிய்ிட்டுக்்

குறியீடு்நிறுே்ம்்

பதாடங்கபிட்ட்

ேருடம்

2004

பிாருள்்ேறக ிட்டு்துணி

இநதிய உைவுப் �ொதுகொப்பு �றறும் தர 
நிரைய ஆளையம் (Food Standards and Safety 
Authority of India- FSSAI) என�து இநதிய அரசின 
சுகொதொர �றறும் குடும்�ந்ல அள�ச்ேகததொல் 
நிரவகிக்கப்�டும் அள�ப்புகளில் ஒனறு. இநத 
அள�ப்பின முதனள� சநொக்கம் ேட்டஙகளை 
வகுதது, �ொதுகொப்�ொை உைளவ வழஙகி �க்களின 
ந்லதளதக் கொப்�தொகும். எைசவ FSSAI ேட்டம், 
2016 இன �டி உைவுத பதொழில் நடதது�வரகள, 
விநிசயொகிப்�வரகள, சில்்லளை வியொ�ொரிகள 
�றறும் சேமிப்பு கிடஙகுகள ளவததிருப்ச�ொர 
FSSAI உரி�ம் (License) ப�றைொக சவணடும்.

தரச் ேொனறிதழ வழஙகப்�டுகிைது. 1991 இல் 
இருநது  சுறறுச்சூழலுக்கு  �ொதுகொப்�ொை 
உைவு எனை தரக் குறியீட்டிளை அதொவது 
‘ ஈ ச க ொ � ொ ர க் ’  ள க  ( E c o m a r k )  B I S  
வழஙகுகிைது. 

BIS்சின்்ம்

‘ஈவகாைாரக்’்குறியீடு

12.4.2	 அக்மொர்க்	

நுகரசவொருக்குத தர�ொை ப�ொருட்கள 
கிளடக்க 1937 ஆம் ஆணடு �ததிய அரேொல் 
(விற�ளை �றறும் ஆயவு இயக்ககம்-Directorate 
of Marketing and Inspection) சவைொணள� விளை 
ப�ொருள தரம் பிரிததல் �றறும் விற�ளை ேட்டம் 
அறிமுகப்�டுததப்�ட்டது. 1986இல் இச்ேட்டம் 
திருததி அள�க்கப்�ட்டது. சவைொண குறியீடு 
(Agricultural Mark) என�தன சுருக்கச� அக்�ொரக் 
(Agmark) ஆகும். இதில் தறச�ொது 222 சவைொண 
ப�ொருட்களுக்கு தரக் குறியீடு அளிக்கப்�டுகிைது. 
ப�ொருட்களின தரம் ஆரொயப்�ட்டு, அதறகொை தரக் 
குறியீட்ளட அளிப்�சத இச்ேட்டததின �ணியொகும். 
அக்�ொரக் முததிளர அட்ளடகள �ததிய �றறும் 
�ொநி்ல  அரசுகைொல்  வழஙகப்�டுகினைை . 
இச்ேட்டததின�டி பவளிநொடுகளுக்கு ஏறறு�தி 
பேயயப்�டும்  சவைொண  ப�ொருட்களுக்கு 
‘அக்�ொரக்’ முததிளர கட்டொய�ொக்கப்�ட்டுளைது. 
உ ள ந ொ ட் டு ச்  ே ந ள த யி ல்  வி ற � ள ை க் கு 
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ளேவ உைவுகளுக்கு �ச்ளே நிைக்குறியீடும், 
அளேவ உைவுகளுக்கு �ழுப்பு நிைக்குறியீடும் 
(Vegetarian and Non-Vegetarian Marks) 
வழஙகப்�டுகிைது.

12.4.6	 	கவளொண்	மற்றும்	்பதப்படுத்தப்படட	

உணவுபப்பொருடகள்	ஏற்றுமதி	

கமம்்பொடடு	ஆகணயம்	

சவைொண  �றறும்  �தப்�டுததப்�ட்ட 
உைவுப்ப�ொருட்கள  ஏறறு�தி  ச�ம்�ொட்டு 
ஆளையம் (Agricultural and Processed Food 
Products Export Development Authority – APEDA) 
இநதிய அரேொல் APEDA ேட்டம்,1985 ன �டி 
இயறைப்�ட்டது. 1986 ஆம்  ஆணடு  பிப்ரவரி 
�ொதம் முதல் நளடமுளைப்�டுததப்�ட்டது.

APEDA்சின்்ம்

MPEDA்சின்்ம்

வளரயறுக்கப்�ட்ட உைவுப் ப�ொருட்கள 
பதொடர�ொை பதொழிறேொள்லகள ச�ம்�ொடு, 
ஏ ற று � தி ய ொ ை ர க ள ை ப்  � தி வு  ப ே ய த ல் , 
இப்ப�ொருட்களுக்கு தர �றறும் தர வளரவுகளை 
தீர�ொனிததல், �தப்�டுததும் பதொழிறேொள்லகளை 
ஆயவு பேயதல், சிப்�மிடுதள்ல ச�ம்�டுததுதல், 
இவறறின  ஏறறு�தி  ேொரநத  உற�ததிளய 
ஊக்குவிததல் ச�ொனைளவ APEDA வின முக்கிய 
�ணிகைொகும்.

12.4.4	 ்பழப	ப்பொருடகள்	ஆகண	குறியீடு

இ ந தி ய  உ ை வு  � த ப் � டு த து ம் 
பதொழிறேொள்ல அள�ச்ேகததொல் இக்குறியீடு (Fruit 
Products Order- FPO mark) ேொனைளிக்கப்�டுகிைது. 
�ழ உற�ததி ஆளை மூ்லம் தரதளதக் குறிக்க 1955 
ஆம் ஆணடு முதல் நளடமுளைப்�டுததி, பினைர 
2006 ஆம் ஆணடுக்குப்பின கட்டொய நிள்லளய 
அளடநதது . இது  இநதியொவில்  விறகப்�டும் 
க ்ல னி ல்  அ ள ட க் க ப் � ட் ட  � ழ  � ொ ை ங க ள , 
�ழக்கூழ, �ழச்ேொறு, ஊறுகொய �றறும் உ்லரநத 
�ழப்ப�ொருட்களின விற�ளைக்கு ேொனைளிக்கிைது. 
இநத குறியீட்டிைொல் தயொரிக்கப்�ட்ட நுகரவுப் 
ப � ொ ரு ள  சு த த � ொ ை து  எ ன று ம்  உ ை வு 
�ொதுகொப்�ொை சூழலில் தயொரிக்கப்�ட்டது எனறும் 
உறுதியளிக்கிைது. 

FPO்முத்திறர

றசேம்்ைவறும்்அறசேக்்குறியீடுகள்

12.4.5	 	கசவம்	மற்றும்	அகசவக்	

குறியீடுகள்

உ ை வு  � ொ து க ொ ப் பு  � ற று ம்  த ர ச் 
(சிப்�மிடுதல்  �றறும்  அளடயொைமிடுதல்) 
ேட்டம் 2006 ன [Food Safety and Standards 
(Packaging and Labelling) Act 2006] 
�டி  ளேவ  �றறும்  அளேவ  உைவுகளை 
ச வ று � டு த தி க்  க ொ ட் ட  க ட் டு ப் � ொ டு க ள 
உருவொக்கப்�ட்டை. இச்ேட்டம் 2011 ல் திருததி 
அள�க்கப்�ட்டது .  இச்ேட்டததிறகுட்�ட்டு 
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ச�ம்�டுததுதல் ச�ொனை �ணிகளை சதயிள்ல 
வொரியம் ச�றபகொளகிைது. 

இநதிய்வதயிறல்ோரியம்்சின்்ம்

‘ஆயுஷைாரக்’்குறியீடு

12.4.9	 ஆயுஷ்	மொர்க்	

இ ந தி ய  அ ர சி ன  ஆ யு ர ச வ த , 
சயொகொ ,  யுைொனி ,  சிததொ ,  சைொமிசயொ�தி 
அள�ச்ேகததொல் (Ministry of AYUSH) 
ப க ொ டு க் க ப் � டு ம்  கு றி யீ டு  ஆ யு ஷ ை ா ர் க் 
(Ayush Mark)ஆகும். இநதிய தர குழு�ம் 
(Quality Council of India) �றறும் ஆயுஷ் 
அள�ச்ேகம் இளைநது மூலிளகயிலிருநது 
தயொரிக்கும் ப�ொருட்களுக்கு தர வளரவுகளை 
நி ர ை ய ம்  ப ே ய து ள ை ை .  இ த த ர த து ட ன 
உ ள ை  ப � ொ ரு ட் க ளு க் கு  ‘ ஆ யு ஷ் � ொ ர க் ’ 
எனை  தரச்  ேொனறிதழ  வழஙகப்�டுகிைது . 
இ ள த  வி ரு ப் � த தி ன  ச � ரி ல்  ப � ற று க் 
பகொளை்லொம். ஐசரொப்�ொ, அப�ரிக்கொ ச�ொனை 
நொடுகளுக்கு ஏறறு�தி பேயய இச்ேொனறிதழ  
அவசியம்.

 12.5	 கவளொண்	சந்கதகள்	

சவைொண விளைப�ொருட்களை விறகும் 
இடததிறகு வேளாண் சநனத எனறு ப�யர. 
இது �்லதரப்�ட்டது. ேநளதயின வளககள �்ல 
வளககைொகப் பிரிக்கப்�ட்டுளைை.

வளரயறுக்கப்�ட்ட உைவுப்ப�ொருட்கள 
(உ.ம்) – தொனியம் �றறும் தொனியப் ப�ொருட்கள, 
�்லரகள ,  �ொல்  ப�ொருட்கள ,  கொயகறிகள , 
கனிகள, இளைச்சி, மூலிளகச் பேடிகள, ஊறுகொய 
ச�ொனைளவ.

12.4.7	 	கடல்சொர்	ப்பொருடகள்	ஏற்றுமதி	

கமம்்பொடடு	ஆகணயம்	

க ட ல் ே ொ ர  ப � ொ ரு ட் க ள  ஏ ற று � தி 
ச�ம்�ொட்டு ஆளையம், MPEDA (Marine 
Products Export Development Authority) 
ேட்டம்  1972  இன  �டி  இநதிய  அரேொல் 
நிறுவப்�ட்டது.

மீ ன  வ ை ர ப் பு  ச � ம் � ொ டு ,  பு தி ய 
�ணளை வைரச்சி, கடல் உைவு ஏறறு�திக்கு 
உளகட்டள�ப்பு வேதிகள �திவு பேயதல், வணிக 
தகவல் சேகரிப்பு �றறும் �ரப்புதல், கடல்வொழ 
உைவுப் ப�ொருட்களுக்கு தர நிரையம் பேயதல், 
கடல் ப�ொருட்களின ஆயவு, பவளிநொடுகளில் 
விற�ளை பேயவதறகு ஏற� கடல் உைவுப் 
ப�ொருட்களின தரதளத �ரொ�ரிக்க சதளவயொை 
நடவடிக்ளககளை எடுததல், மீன வைரப்புத 
பதொழிலில் பதொடரபுளைவரகளுக்கு �யிறசி 
அ ளி த த ல்  ச � ொ ன ை  � ணி க ள ை  M PE DA 
பேயகிைது. 

12.4.8	 இந்திய	கதயிகல	வொரியம்	

�ததிய அரேொல் சதயிள்லச் ேட்டம் பிரிவு 
4,1953 இன �டி ேட்டபூரவ�ொை அஙக�ொக 
இநதிய சதயிள்ல வொரியம் (Tea Board India) 
ஏற�டுததப்�ட்டது. இதில் 31 அஙகததிைரகள 
உளைைர .  �ொரொளு�னை  உறுப்பிைரகள , 
ச த யி ள ்ல  உ ற � த தி ய ொ ை ர க ள ,  ச த யி ள ்ல 
வணிகரகள, முகவரகள, நுகரசவொர, வணிக 
ேஙகஙகள �றறும் சதயிள்ல விளைவிக்கும் 
முக்கிய �ொநி்லஙகளின அரசு அலுவ்லரகள 
ச�ொனசைொர இவ்வொரியததின அஙகததிைர 
ஆவர. இநதியொவில் சதயிள்ல ேொகு�டி �றறும் 
உ ற � த தி ள ய  சீ ர ொ க் கு த ல் ,  ஆ ர ொ ய ச் சி ள ய 
ஊக்குவிததல், தர நிரையம் �றறும் சதயிள்ல 
�ரிசேொதளை பேயவது குறிதத �யிறசி அளிததல், 
உளநொட்டிலும் பவளிநொட்டிலும் விற�ளைளய 
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2.்ிரபிளறேப்பிாருத்து்(On்the்Basis்of்

Area்/்Coverage)

வ ொ ங கு � வ ரு ம்  வி ற � வ ரு ம் 
வ ணி க ப் � ரி � ொ ற ை ம்  ப ே ய யு ம்  ே ந ள த ப் 
�ரப்�ைளவப் ப�ொருதது, நொனகு வளககைொகப் 
பிரிக்கப்�டுகிைது.

(i)	உள்ளூர்	/	கிரொம	சந்கத	(Local	/	Village	

Market)

அசத கிரொ�ததிச்லொ, அருகிலிருக்கும் 
கிரொ�ஙகளில் இருநசதொ வரும் வொஙகு�வர 
�றறும் விற�வருக்கிளடசய நளடப�றும் 
ேநளத; ப�ொதுவொக விளரவில் அழுகக்கூடிய 
ப�ொருட்களை விறக நளடப�றும் ேநளதயொகும். 

(ii)	மண்டல	சந்கத	(Regional	Market)

இ து  உ ள ளூ ர  ே ந ள த க் கு  வ ரு ம் 
வொஙகு�வர �றறும் விற�வரகளைக் கொட்டிலும் 
அதிக�ொைவரகளுக்கிளடசய நளடப�றும் 
வரததகம்; இநதியொவில் அதிக�ொக உைவு 
தொனியஙகளுக்கொக இச்ேநளத நளடப�றுகிைது.

(iii)	கதசிய	சந்கத	(National	Market)

இது சதசிய அைவில் நளடப�றும் 
ேநளதயொகும்; ேைல், சதயிள்ல ச�ொனை நீணட 
�யன�டுகொ்லம் உளை ப�ொருட்களுக்கொக 
நளடப�றுகிைது.

(iv)	உலக	சந்கத	(World	Market)

இ ச் ே ந ள த  ே ர வ ச த ே  அ ை வி ல் 
வொஙகு�வரும், விற�வரும் கூடும் ேநளதயொகும்; 
இது ேரவசதே அைவில் சதளவ �றறும் வழஙகீடு 
(Supp l y )  உளை விளைப�ொருட்களுக்கொக 
நளடப�றும் ேநளதயொகும். 

3.்கால்அளறேப்பிாருத்து்(On்the்Basis்

of்Time்Span)

(i)	குறுகிய	கொல	சந்கத	(Short	Period	

Market)

ஒரு சி்ல �ணி சநரஙகசை நளடப�றும் 
ேநளதயொகும்; விளரவில் பகட்டுப்ச�ொகும் / 
அழுகிப்ச�ொகும் ப�ொருட்கைொை மீன, �ொல், 

12.5.1	 சந்கதயின்	வகககள்

1.்சநறத்நறடபிறும்்இடத்றதப்பிாருத்து்

(On்the்Basis்of்Location)

(i)	கிரொம	சந்கத	(Village	Market)

இது சிறு கிரொ�ததில், வொஙகு�வருக்கும், 
விற�வருக்கும் இளடசய நளடப�றும் வரததகம் 
ஆகும்.

(ii)		முதல்நிகல	பமொத்த	சந்கத	(Primary	

Wholesale	Market)

இ து  ச வ ை ொ ண  வி ள ை ப � ொ ரு ள 
உற�ததி  பேயயப்�டும்  இடததிறகு  அருகில் 
உ ள ை  ந க ர த தி ல்  ந ள ட ப � று ம்  ே ந ள த  ; 
இதில் ப�ரும்�ொலும் விவேொயிகசை தஙகள 
விளைப�ொருட்களை சநரடியொக விற�ர.

(iii)		இரண்டொம்	நிகல	பமொத்த	சந்கத	

(Secondary	Wholesale	Market)

இது �ொவட்ட தள்லள�யிடததிச்லொ, 
வணிக வைொகததிச்லொ ரயில் நிள்லயஙகளுக்கு 
அ ரு கி ச ்ல ொ  ந ள ட ப � று ம்  ே ந ள த ய ொ கு ம் ;  
ப � ொ த த  வி ய ொ � ொ ரி க் கு ம்  கி ர ொ � 
வியொ�ொரிகளுக்கும் இளடசய நளடப�றும் 
வணிகப் �ரி�ொறை�ொகும்.

(iv)	முகையச	சந்கத	(Terminal	Market)

விளைப�ொருள நுகரசவொரிடததிச்லொ, 
�தப்�டுதது�வரிடததிச்லொ, ஏறறு�திக்கொகக் 
கூ டு ம்  இ ட த தி ச ்ல ொ  வி ற க ப் � டு கி ை து . 
ப�ொதுவொக இச்ேநளத மும்ள�, பேனளை, 
ப ட ல் லி ,  ப க ொ ல் க த த ொ  ச � ொ ன ை  ப � ரு ம் 
ந க ர ங க ளி ல்  அ ல் ்ல து  து ள ை மு க ங க ளி ல்  
நடததப்�டுகிைது.

டாரஜீலிங்,் நீலகிரி,்

மூ்ணாறு,்அஸ்ாம்,்காங்ரா்

ைவறும்் வதாஆரஸ-படராய்

விான்ை் இடம்் சாரநத்

இரகங்கள்் ைவறும்் ிசறச,்

CTC,் ிாரம்ிரிய,் ஊலாங்,் அங்கக,் உட்டி்

வதயிறல் ைவறும்் கருநவதயிறல் விான்ை்

ேறககளுக்கா்்தர்நிர்ணயத்றத்வதயிறல்

ோரியம்்உருோக்கியுள்ளது.
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வியொ�ொரிகள  வொஙகி  விறகும்  இட�ொகும் . 
இது நுகரசவொருக்கு அருகொள�யில் உளை 
ேநளதயொகும்.

5.்ேரத்தகபிரிைாவைம்்பசயயபிடும்்

தன்றைறயப்பிாருத்து்(On்the்Basis்of்

Nature்of்Transaction)

இது இரணடு வளகப்�டும்.
(i)	உடைடி	்பணப்பரிமொற்்ற	சந்கத	(Spot	or	

Cash	Market)

இ து  ப � ொ ரு ள ை ப்  ப � ற ை வு ட ன 
�ைப்�ரி�ொறைம் பேயயும் ேநளத. 

(ii)	முன்கைொக்கிய	சந்கத	(Forward	Market)

இது எதிரகொ்ல சததியில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
ப�ொருளை, ஒரு குறிப்பிட்ட அைவு வொஙகல் / 
விறைல் ஆகும். ப�ொருள விநிசயொகம் �றறும் 
�ைப்�ரிவரததளையிலுளை சவறு�ொட்ளட, 
சிறிது கொ்லம் கழிதது பேலுததும்/வொஙகும் 
வணிகததுக்கு முனசைொக்கிய ேநளத எனறு 
ப�யர. இது ஒரு நவீை வரததக முளையொகும். 

6.்ிரிைாவைத்துக்கு்உட்ிட்ட்பிாருட்களின்்

எணணிக்றகறயப்பிாருத்து்(On்the்

Basis்of்Number்of்Commodities்in்which்

Transaction்takes்place)

இது இரு வளகப்�டும். 

(i)	ப்பொதுச	சந்கத	(General	Market)

எ ல் ்ல ொ  வி த � ொ ை  ச வ ை ொ ண 
வி ள ை ப � ொ ரு ட் க ள ை யு ம்  ( உ . ம் )  உ ை வு 
தொனியஙகள, எணபையவிததுகள, நொர, பவல்்லம் 
ஆகியவறளை வொஙகும் / விறகும் ேநளத. 

கொயகறிகள, �ழஙகள ச�ொனைவறளை விறக 
ஏற�டுததப்�ட்ட ேநளதயொகும்.

(ii)	நீண்ட	கொல	சந்கத	(Long	Period	Market)

 குறுகிய கொ்ல ேநளதளயக் கொட்டிலும் 
ேறறு அதிக�ொை கொ்ல அைவு பகொணட ேநளத 
இது; கூடுதல் கொ்லம் சேமிக்கக்கூடிய, விளரவில் 
ப க ட் டு ப் ச � ொ க ொ த  உ ை வு  த ொ னி ய ங க ள , 
எணபையவிததுக்களுக்கொக  நளடப�றும் 
ேநளதயொகும். விற�வர �றறும் வொஙகு�வசர 
விள்ல நிரையம் பேயகினைைர.

(iii)	நிகலயொை	சந்கத	(Secular	Market)

இ து  நி ள ்ல த த  த ன ள � யு ள ட ய 
ே ந ள த ய ொ கு ம் .  இ ங கு  நீ ண ட  க ொ ்ல ம் 
சேமிக்கக்கூடிய �றறும் �யன�டுததக்கூடிய 
ப�ொருட்கள வணிகம் பேயயப்�டுகினைை (உ.ம்) 
இயநதிரஙகள, புளையப்�ட்ட ப�ொருட்கள.

4.்ிரிைாவைம்்பசயயபிடும்்பகாள்ளறேப்

பிாருத்து்(On்the்Basis்of்Volume்of்

Transaction)

இது இரணடு வளகப்�டும்.

(i)	பமொத்த	வியொ்பொரச	சந்கத	(Wholesale	

Market)

இ து  மி க  அ தி க  அ ை வி ்ல ொ ை 
ப�ொருட்களின வணிகததிறகொக நளடப�றும் 
ேநளதயொகும். இது வியொ�ொரிகளுக்கிளடசய 
�ட்டுச� நளடப�றுகிைது.

(ii)	சில்லக்ற	வியொ்பொரச	சந்கத	(Retail	

Market)

இது  நுகரசவொரின  சதளவக்சகற� , 
ப�ொதத  வியொ�ொரிகளிடமிருநது  சில்்லளை 
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பேயவொர. எைசவ �றை ேநளதகளைக் கொட்டிலும் 
விள்ல அதிக�ொக இருக்கும். 

ஆ.	 	இரு	முற்றுரிகமச	சந்கத	(Duopoly	

Market)

ஒ ரு  ப � ொ ரு ளு க் கு  இ ரு 
விற�ளையொைரகள இருப்�ொரகள. இருவரும் 
இ ள ை ந து  வி ள ்ல  நி ர ை யி ப் � ொ ர க ள . 
ப�ொதுச்ேநளதயில் நி்லவும் விள்லளய விட 
ேறறு அதிக�ொக இருக்கும். 

இ.	 	சிலருரிகமச	சந்கத	(Oligopoly	

Market)	

இருவருக்கு ச�ல், ஆைொல் பவகு சி்லசர 
விற�ளையொைரகைொக இருக்கும் ேநளதக்கு 
சி்லருரிள�ச் ேநளத எனறு ப�யர. 

ஈ.	 	முற்றுரிகமப	க்பொடடி	(Monopolistic	

Competition)

ஒரு ப�ொருளின சவறு�ட்ட உருவமுளை 
ப�ொருட்களுக்கு �்ல விற�ளையொைரகள 
இ ரு ந த ொ ல் ,  அ து  மு ற று ரி ள � ப்  ச � ொ ட் டி 
எைப்�டுகிைது. ப�ொருளின சவறு�ொடு அதன 
�ொறு�ட்ட வணிகக்குறியொல் (Trade  Mark) 
பவளிப்�ளடயொகத பதரியும். ஒசர அடிப்�ளடப் 
ப�ொருளுக்கு விததியொே�ொை விள்லகள நி்லவும். 

இது இடுப�ொருள ேநளதயில் பதளைத 
பதளிவொகக் கொைப்�டும் (உ.ம்) உயிரக்பகொல்லி 
�ருநதுகள, உரஙகள, கருவிகள.

8.்பிாருளின்்தன்றைறயப்பிாருத்து் 

(On்the்Basis்of்Nature்of்Commodities)

(i)	்பண்டச	சந்கத	(Commodity	Market)	

இது ேரக்கு �றறும் மூ்லப்ப�ொருட்கசைொடு 
பதொடரபுளடய  ேநளத ;  சகொதுள� ,  �ொரலி , 
�ருததி, உரம், விளத ச�ொனைவறறிறகொை ேநளத, 
ப�ொருட்ேநளத / �ணடச் ேநளத எைப்�டும்.

(ii)	மூலதை	சந்கத	(Capital	Market)	

�ததிரஙகள, �ஙகுகள �றறும் முதலீட்டு 
உரிள�கள  வொஙகுதல்/  விறைல்  மூ்லதை 
ேநளதயொகும் (உ.ம் �ஙகுச்ேநளத).

(ii)	சி்றபபு	சந்கத	(Specialized	Market)	

ஓரிரு ப�ொருட்களுக்கொக நடததப்�டும் 
ேநளத சிைப்பு ேநளதயொகும். ஒவ்பவொரு வளக 
ப�ொருட்களுக்கும், தனிததனி ேநளத உணடு. 
(உ.ம்) தொனிய ேநளத, கொயகறி ேநளத, கம்�ளி 
ேநளத, �ருததி ேநளத, மீன ேநளத.

7.்விாட்டியின்்தன்றைறயப்பிாருத்து் 

(On்the்Basis்of்Degree்of்Competition)்

இது முழுள�யொை �றறும் முழுள�யறை 
ேநளத எை பிரிக்கப்�டுக்கிைது

(i)	முழுகமயொை	சந்கத	(Perfect	Market)

அ. அதிக எணணிக்ளகயில்  வொஙகு�வரும் 
விற�வரும் இருப்�ொரகள. 

ஆ. அளைவருக்கும்  சதளவ , வழஙகீடு 
�றறும்  விள்ல  நி்லவரம்  �றறிய 
பதளிவொை அறிவுணடு.

இ. உ�ரியொகசவொ �றைொக்குளையொகசவொ 
உ ள ை  � கு தி ள ய த  த வி ர த து , 
ஒரு  குறிப்பிட்ட  சநரததில்  �ரநத 
நி்லப்�ரப்பில், விள்ல சீரொக இருக்கும்.

ஈ. ப வ வ் ச வ று  ச ந ர ங க ளி ல்  � ொ று ம் 
சேமிப்பு பே்லளவ தவிர, ஓரிடததில் 
நீணட கொ்லததிறகு ப�ொருளின விள்ல 
சீரொக இருக்கும். 

உ. ஒரு  வடிவததில்  இருநது  சவபைொரு 
வடிவததுக்கு  �ொறறும்  பே்லளவத 
தவிர , ஒரு  ப�ொருளின  பவவ்சவறு 
வடிவஙகளின விள்ல சீரொக இருக்கும். 

(ii)	முழுகமயற்்ற	சந்கத	(Imperfect	Market)

அ.	 	ஏகக்பொக	உரிகமயுள்ள	சந்கத	

(Monopoly	Market)	

ஒரு ப�ொருளுக்கு ஒரு விற�ளையொைசர 
இ ரு ப் � ொ ர .  வி ள ்ல ள ய  அ வ ச ர  நி ர ை ய ம் 
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நடததுவொரகள. இதில் நிளைய குளை�ொடுகள 
க ொ ை ப் � டு ம் .  வி ற � ள ை   ப ே ய ல் க ளு க் கு 
வளரயறுக்கப்�டொத கட்டைம் வசூலிக்கப்�டும் 
;  ஒழுஙகறை முளையில் விள்ல நிரையம் 
பேயயப்�டும். 

11.்எவேறக்ைக்களுக்கு்

ிரிைாவைபிடுகிைது்என்ிறதப்பிாருத்து்

(On்the்Basis்of்Type்of்Population)்

(i)	்நகர்பு்றச	சந்கத	(Urban	Market)		

இது நகரப்புை �குதிகளின சதளவசயொடு 
பதொடரபுளடயது. 

(ii)	கிரொமபபு்ற	சந்கத	(Rural	Market)	

இது கிரொ�ப்புை �க்களின சதளவளயப் 
ப�ொருதது நளடப�றும் ேநளதயொகும். நகரப்புை 
�றறும் கிரொ�ப்புை �க்களின சதளவகளைப் 
பூரததி  பேயவதில்  உளை  வணிகம்  ேறறு 
விததியொே�ொைது. 

12.் விற்் ளிம்பின்்ேளரசசிறயப்

பிாருத்து்(On்the்Basis்of்Accrual்of்

Marketing்Margins)்

யொருக்கு விற�ளை விளிம்பின வைரச்சி 
ச ே ர கி ை து  எ ன � ள த ப்  ப � ொ ரு த து  ே ந ள த 
வளகப்�டுததப்�டுகிைது. 

இச்ேநளதகளைத தவிர, தறப�ொழுது 
உ ள ை  க ணி னி � ய � ொ ை  உ ்ல க  சூ ழ லி ல் 
இளைய வணிகம் அல்்லது இளைய ேநளத 
என�து  இனறியள�யொததொகிவிட்டது .  சிறு 
� ற று ம்  கு று  வி வ ே ொ யி க ளு க் கு ம்  க ணி னி 

9.் விற்்நிறலறயப்பிாருத்து்(On்

the்Basis்of்Stage்of்Marketing)்

(i)	உற்்பத்தி	சந்கத	(Producing	Market)	

ஒ ரு  ப � ொ ரு ள ை  ச வ று  ே ந ள த யி ல் 
விற�தறகொக திரட்டி ளவக்கும் ேநளத உற�ததி 
ேநளதயொகும். இது உற�ததி பேயயப்�டும் 
இடஙகளுக்கு அருகில் இருக்கும்.

(ii)	நுகரும்	சந்கத	(Consuming	Market)	

நு க ர ச வ ொ ரு க் க ொ க  ப � ொ ரு ட் க ள ை 
சேகரிதது ளவக்கும் ேநளத ஆகும். இது உற�ததி 
ச�ொது�ொைதொக இல்்லொத இடஙகளிலும், �க்கள 
பதொளக அதிகம் உளை நகரப்புைஙகளிலும் 
கொைப்�டும். 

10.்பிாதுைக்கள்்தறலயீட்டின்்

எல்றலறயப்பிாருத்து்(On்the்Basis்of்

Extent்of்Public்Intervention)்

(i)	ஒழுங்குமுக்றச	சந்கத	(Regulated	Market)	

பவவ்சவறு பிரிவிளைச் 
ச ே ர ந த ,  ே ட் ட பூ ர வ � ொ ை 
ே ந ள த  நி று வ ை த தி ன 
விதிமுளைகளுக்கு உட்�ட்டு 
வ ணி க ம்  ந ட த த ப் � டு ம் 
ேநளதக்கு ஒழுஙகுமுளை ேநளத 
(விற�ளைக்கூடம்) எனறு ப�யர. இநத ேநளதயில் 
விற�ளை விள்ல வளரயறுக்கப்�ட்டிருக்கும்; ேநளத  
பேயல்முளைகள ஒழுஙகு�டுததப்�ட்டிருக்கும்.

(ii)		ஒழுங்குமுக்றயற்்ற	சந்கத	 

(Unregulated	Market)

இது எவ்வித விதிகளும், கட்டுப்�ொடுகளும் 
இ ல் ்ல ொ � ல்  இ ய ங கு ம்  ே ந ள த ய ொ கு ம் ; 
வி ய ொ � ொ ரி க ச ை  வி தி க ள ை  அ ள � த து க் 
ப க ொ ள வ ொ ர க ள ;  அ வ ர க ச ை  ே ந ள த ள ய 
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 12.6	 	கவளொண்	விகளப்பொருள்	

விற்்பகை	மற்றும்	வணிகத்துக்ற	

தமிழநொட்டில்  இததுளை  1977 இல் 
இருநது  விளைப�ொருள  விற�ளைத  துளை 
(Department of Agricultural Marketing) 
எனை ப�யரில் பேயல்�ட்டு வநதது.  2001 
ஆம் ஆணடு சவைொணள� விளைப�ொருள 
விற�ளை �றறும் வணிகததுளை (Department 
of Agricultural Marketing and Agri–
business)  எனறு  ப�யர  �ொறைப்�ட்டது . 
சவைொண  ஏறறு�தி ,  அறுவளடக்குப்  பின 
ச�ம்�ொடு, உைவு �தப்�டுததுதல் ச�ொனை 
இதர �ணிகளையும் பேயல்�டுததுகிைது. 

12.6.1	 பசயல்்பொடுகள்

• விவேொயிகள �றறும் நுகரசவொருக்கொக 
உழவர ேநளதளயத பதொடஙகுதல் �றறும் 
�ரொ�ரிததல் 

• சிறு  �றறும்  குறு  விவேொயிகளுக்கு 
�ழஙகள ,  கொயகறிகள ,  �்லரகளின 
உற�ததி, சேமிப்பு �றறும் ஏறறு�திக்கொை 
விற�ளை வொயப்பிளை ஏற�டுததுதல் 

• ஒழுஙகுமுளை  விற�ளைக்  கூடதளத 
பதொடஙகுதல் �றறும் �ரொ�ரிததல்

• ஒழுஙகுமுளை  விற�ளைக்  கூடததில் 
தரம் பிரிப்�தன மூ்லம் விவேொயிகளுக்கு 
வி ள ை ப � ொ ரு ட் க ளி ன  வி ள ்ல ள ய 
உயரததுதல்

• தரம்  பிரிததல் ,  �திப்பூட்டப்�டுதல் , 
�தப்�டுததுதல் �றறும் விற�ளை �றறிய 
விழிப்புைரளவ விவேொயிகளுக்கிளடசய 
ஏற�டுததுதல்

• சவைொண  ஏறறு�தி  �ணட்லஙகளை 
நிறுவுதல், விவேொயிகளுக்கு அறுவளட 
பின  பதொழில்நுட்�ஙகள , கட்டள�ப்பு 
வேதிகள ,  �னைொட்டு  வி�ரஙகளைத 
பதரிவிததல் ச�ொனை �ணிகளைச் பேயதல்

• நுகரசவொர நனள�க்கொக சவைொணேொர 
ப�ொருட்களுக்கு  ‘அக்�ொரக்’  குறியீடு 
வழஙகுதல்

• நவீை குளிர�தை கிடஙகுகளை அள�ததல் 

�றறும் இளையதைம் �றறிய விழிப்புைரவு 
வ ந து வி ட் ட த ொ ல்  அ வ ர க ள  � ொ ர ம் � ரி ய 
ேநளத நிகழசவொடு, இளையதை ேநளதளய 
ப�ரும்�ொலும் நொடுகினைைர. ச�ொக்குவரதது, 
சேமிப்பு, �தப்�டுததுதல், சிப்�மிடுதல், உரம், �யிர 
�ொதுகொப்பு இரேொயைஙகள, �ணளைக் கருவிகள, 
இயநதிரஙகள ச�ொனைவறளை வொஙகுவதறகும் 
மினேொரம்  �றறும்  �ழுது  நீக்குதல்  ச�ொனை 
சேளவகளுக்கும் இளையதைதளத நொடுகினைைர. 
தஙகள விளைப�ொருட்களை இளடததரகரகள 
இல்்லொ�ல்  விறகவும் ,  இடுப�ொருட்களை 
வொஙகவும் இளைய ேநளத (Online Marketing / 
Digital Marketing / e-Marketing / Internet Marketing) 
�யன�டுகினைது. விளைப�ொருட்களின உ்லக 
அைவி்லொை விள்ல நி்லவரதளத எளிதில் அறிநது 
ஏறறு�தி/ இைக்கு�தி பேயய உதவுகிைது. 

இ ந தி ய  அ ர ே ொ ல்  வி வ ே ொ யி க ளி ன 
வேதிக்கொக சவைொண ப�ொருட்களை வரததகம் 
ப ே ய ய  ஏ ற � டு த த ப் � ட் ட 
இ ள ை ய த ை ம்  e - NA M 
(National Agriculture 
M a r k e t  -  ச த சி ய 
சவைொண ேநளத) ஆகும். 
16 �ொநி்லஙகள, இரணடு 
யூனியன பிரசதேஙகளிலுளை 585 ேநளதகள 
�றறும் 45 இ்லட்ேம் சவைொண உறுப்பிைரகளை 
ஒனறிளைதது, 90க்கும் அதிக�ொை ப�ொருட்கள 
ேநளதப்�டுததப்�டுகினைை .  இதன  மூ்லம் 
வணிகரகள �றறும் ஏறறு�தியொைரகள தர�ொை 
ப�ொருட்களை, ஒசர இடததில் ப�ொதத�ொக 
பகொளமுதல் பேயய முடிகிைது. இளடததரகரில்்லொ 
வொணி�ம், கட்டுப்�ொடறை வொணி� உரி�ம், 
சவைொண விளைப�ொருளுக்கொை ப�ொதுவொை 
தர நிரைய அைவீடுகள, குறிப்பிட்ட ேநளதயில் 
அ ல் ்ல து  அ ரு கி ல்  � ண  � ரி ச ே ொ த ள ை க் 
கூடஙகளை அள�ததல் ச�ொனைளவ இதன 
முக்கிய குறிக்சகொளகைொகும்.
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உரிைம்் License்

அறடக்கபிட்ட Packed

ிழக்கூழ் Jam்

சிபிமிடுதல்் Packaging 

அறடயாளமிடுதல்் Labelling்

அறடயாள்அட்றட் Label்

குறியீடு் Mark 

உ்ணவுப்ிாதுகாபபு் Food்safety்

கலபிடப்பிாருள்் Adulterant்

சநறத,் விற்் Market,்Marketing்

ிரிைாவைம்் Transaction்

பசலவு் Cost,்Expenditure்

ஒழுங்குபிடுத்தபிட்ட் Regulated்

 ளிம்பு்நிறல் Margin 

ேளரசசி்வசருதல்் Accrual 

கட்ட்ணம் Charge்

மதிபபீடு

I.	 	ப்பொருத்தமொை	

விகடயளி 

(ஒரு	மதிபப்பண்)

1.் உவித்தியாளரிடமிருநது்நுகரவோருக்கு்

எ டு த் து ச ் ப ச ல் லு ம் ் ேணிக்

பசயலாக்கத்திவகு் __________் என்று்
பியர.

(அ)்  விற்

(ஆ)்ிதபிடுத்துதல்

(இ)் வசமிபபு

(ஈ)் விாக்குேரத்து

2.் வேளாண் பிாருறள் உவித்தி்

பசயேவதாடு் ைட்டுைல்லாைல்,் அறத்

__________் விாதுதான்் பிாருளாதார்
ேளரசசிறய்எட்ட்முடியும்.

(அ)் சுத்தம்்பசயயும்

(ஆ)்தரம்பிரிக்கும்

(இ)் சநறதபிடுத்தும்

(ஈ)் ிதபிடுத்தும்

• உைவு �தப்�டுததும் பதொழிறேொள்லகளை 
ஏ ற � டு த து வ த ன  மூ ்ல ம்  ச வ ள ்ல 
வ ொ ய ப் பி ள ை  ஏ ற � டு த து த ல் , 
விளைப�ொருட்கள வீைொவளத குளைததல், 
அனனிய பே்லொவணிளய உயரததுதல் 

• கிரொ�ஙகளில் உ்லர கைம் அள�ததல்

ச � ொ ன ை  தி ட் ட ங க ள  இ த து ள ை ய ொ ல் 
பேயல்�டுததப்�டுகினைை.

சவைொண விற�ளை என�து சவைொண 
ப த ொ ழி லி ன  மு க் கி ய � ொ ை  அ ங க � ொ கு ம் . 
த ற ச � ொ ள த ய  வி ஞ ் ொ ை  வ ை ர ச் சி யி ன 
சவகதசதொடு ச�ொட்டி ச�ொட்டுக்பகொணடு நவீை 
பதொழில்நுட்�ஙகளை உளைடக்கிய துளையொக 
இது �ொறிவிட்டது. உற�ததி ேொரநத பதொழி்லொக 
இ ல் ்ல ொ � ல் ,  ே ந ள த  ே ொ ர ந த  ப த ொ ழி ்ல ொ க 
சவைொணள� �ொறிவிட்டதொல், நுணுக்க�ொக 
சவைொண ப�ொருட்களை விற�ளை பேயவது 
அவசி�ொகும்.

்பழபமொழி

• அரிசி்ஆழாக்கா்ாலும்்அடுபபுக்்

கட்டி்மூன்று்வேணடும்

• ஒரு்குடம்்ிாலுக்கு்ஒரு்துளி்பிறர

• தங்கம்்தறரயிவல்த டு்

ிாற்யிவல்

பசொற்ப்பொருடகளஞ்சியம்

உருேம்் Form்

ேழங்கீடு் Supply்

புற்யபிட்ட் Manufactured்

திரட்டுதல்் Assemble்

றகயாளுதல்் Handling்

ஏவறுைதி Export்

ேணிகம்் Business்

தர்ேறரவுகள்் Standards,்

Specifications்

தர்நிர்ணயம் Standardization்

தரம்்பிரித்தல்் Grading்

 ரயம்் Wastage்
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3.்  றளபிாருறள் தர் ேறரவுகளுக்கு்

ஏவைோறுப்ிரிபிது _்_________ எ்்பிடும்.

(அ)் சுத்தம்்பசயதல்

(ஆ)்தர்நிர்ணயம்்பசயதல்

(இ)்  விற்

(ஈ)் தரம்்பிரித்தல்

4.் த ர ் நி ர்ணயம் ்  வவி ாருக்கும்்

நுகரவோருக்கும்்இறடவய்__________ 

அளிக்கிைது.

5.் ‘ஈவகாைாரக்’்எனும்்குறியீறட _்_________ 

ேழங்குகிைது.

(அ)் BIS் ் (ஆ)் FSSAI

(இ)் APEDA் (ஈ)் MPEDA

6.் றசே்உ்ணவுகளுக்கு்__________நிைக்்
குறியீடு்இடபிடுகிைது.

(அ)் ிழுபபு் (ஆ)் நீலம்

(இ)் ைஞசள்் (ஈ)் ிசறச

7.் அறசே் உ்ணவுகளுக்கு் __________
நிைக்்குறியீடு்இடபிடுகிைது.

(அ)் ிசறச் (ஆ)் ிழுபபு

(இ)் நீலம்்் (ஈ)் ைஞசள்

8.் வேளாண் றளபிாருட்கறள் வகும்்

இடத்திவகு்__________்என்று்பியர.்

9.் ஏகவிாக் உரிறையுள்ள் சநறதயில்்

__________் விற்யாளர்்
( விற்யாளரகள்)்இருபிார்(இருபிர).

(அ)் 2் ் (ஆ)் சிலர

(இ)் 1் ் (ஈ)் ிலர

10.் மூலத்் சநறதயில்் __________ 

 வகபிடும்.

(அ)் உரம்்் (ஆ)்  றத

(இ)் ிங்குகள்் (ஈ)்  றளபிாருள்

II.	்நொன்கு	வரிகளில்	விகடயளி	

	 (மூன்று	மதிபப்பண்கள்)

11.் வேளாண் விற்்என்ைால்்என்்?

12.் வேளாண்  விற்் எசபசயல்கறள்

உள்ளடக்கியது?

13.் கலபிடம்்என்ைால்்என்்?

14.் கலபிடப்பிாருள்்என்ிது்என்்?

15.் கலபிடத்தால்்ஏவிடும்்தீறைகள்்யாறே?

16. ப்பொருத்துக:

i உவலாகக்்

கலபிடப்பிாருள்

1 புழுக்கள்

ii அறிநத்கலபிடப்

பிாருள்

2 ஆித்து்

 றள க்கும்்

சாயபபிாடி

iii அறியாத்

கலபிடப்

பிாருள்

3 நீரிலிருநது்

காரீயம்

(அ)் 3,்2,்1் ் (ஆ)் 1,்2,்3

(இ)் 1,்3,்2் ் (ஈ)் 2,்3,்1

17. ப்பொருத்துக:

i பிாருளாதார்

கலபிடம்

1 சால்மா்ெல்ா

ii நுணணுயிர்

பதாவறு்

ைவறும்்

கலபிடம்

2 தாேரக்்கழிவுகள்

iii அநநியப்

பிாருள்

3 பிாருட்களின்்

எறட

(அ)் 3,்2,்1் ் (ஆ)் 3,்1,்2

(இ)் 1,்3,்2் ் (ஈ)் 2,்3,்1

18.்  றளபிாருளின்்தரம்்என்ைால்்என்்?

19.் BIS்ிவறி்குறிபபு்ேறரக.

20.் FSSAI்ிவறி்சிறு்குறிபபு்ேறரக.

21.் APEDA் ன்்ிணிகள்்யாறே?

22.் ‘ஆயுஷைாரக்’்ிவறி்குறிபபு்ேறரக.

23.் முன்வ்ாக்கிய்சநறத்என்ைால்்என்்?

24.் சிைபபு்சநறத்–்குறிபபு்ேறரக.
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III.	குறுகிய	விகடயளி	

	 (ஐந்து	மதிபப்பண்கள்)

25.் வேளாண்  றளபிாருட்களுக்கும்,்

புற்நது்உருோக்கும்்பிாருட்களுக்கும்்

இறடவய்  விற்யில்் உள்ள்

வேறுிாடுகள்்யாறே?

26.் உ்ணவுத்்தரம்்ைவறும்்ிாதுகாபபுச்சட்டம்்

ிவறி் ேரி.

27.் அக்ைாரக்்ிவறி்குறிபபு்ேறரக.

28.் வதயிறல்ோரியம்்ிவறி்எழுதுக.

29.் e-NAM்ிவறி்குறிபபு்ேறரக.

IV.	விரிவொை	விகடயளி	

	 (்பத்து	மதிபப்பண்கள்)

30.் கலபிடப் பிாருட்களின்் ேறககறள்

 ேரி.்

31.் தர்நிர்ணயத்தின்்நன்றைகறள்எழுதுக.்

32.் விாட்டியின்் தன்றைறயப் பிாருத்து்

சநறத்எவோறு்ேறகபிடுத்தபிடுகிைது?

33.்  ரிோக் றடயளி:

் (அ)்ஒழுங்குமுறைச்சநறத

் (ஆ)்ஒழுங்குமுறையவை்சநறத

34.் வேளாண்  றளபிாருள்்  விற்்

ை வ று ம் ் ேணி க த் து ற ை யி ன்்

பசயல்ிாடுகறள் ேரி.்

ஆசிரியர்	பசயல்்பொடு

1.் வேளாண் விற்யின்்

முக்கியத்துேம்்ைவறும்்கலபிடம்்ிவறி்

 ேரித்தல்.

2.் தரக்்கட்டுபிாடு்ிவறி்எடுத்துறரத்தல்.

மொணவர்	பசயல்்பொடு

1.் கலபிடம்்பசயயபிடும்்பிாருட்கறள்

ிவறி்ிட்டியல்்தயாரித்தல்.

2.் தங்கள்்ிகுதியில்்கூடும்்சநறத்

ிவறியும்,்சநறதயில்்உள்ள்பிாருட்கள்்

ைவறும்் விற்் றல்ிவறிய்

 ேரங்கள்்வசகரித்தல்.

்பொர்கவ	

1.் www.hillagric.ac.in>coa>Agecon்244

2.் https://shodhganga.inflibnet.ac.in்>chapter-

iii

3.் https://en.m.wikipedia.org/wiki/certification_ 

marketing_்India்

4.் https://en.m.wikipedia.org/wiki்=/Bureau_
of_India_Standards

5.் www.shodhganga்.inflibnet.ac.in>bitstream்

-overview்of்agricultural்marketing்

6.் www.elearn்.்luanar.

ac.mw>AECO242>lec01

7.் www.vikaspedia.in/health

8.் www.cii-ig.in

9.் www.indiastandardsportal.org

10.் https://ayushmanbharath.net்

11.் www.agritech.tnau.ac.in்

12.் www.arthapedia.in

AGRI_Chapter 12.indd   225 03-01-2020   15:24:51



13 - கால்நடை மற்ைுமை மா ் பை 226

கால்நடை மற்ைுமை மா ் பை

(Cattle and Fish Management)

13

ந�ோய்கள்  அனைத்தும்  த�ொற்று ந�ொய்கள் 
எைப்படும். இனை நீர், ்கோற்று, புற ஒட்டுண்ணி, 
எ ச ்ச ம் ,  தீ ை ை ம்  ம ற் று ம்  சு ற் று ச சூ ழ ல் 
ஆகியைற்றோல் ்பரைக்கூடும்.

13.1  ந�ோய்களின் வக்கப்ோடு 

13.1.1ை த�ாமறைந்ாயகள்ை

1. �ச்சுயிரி ந�ோய்கள் 

i. மோடு்கள் நகா ா்,ைதெகநக

ii. ஆடு்கள் நகா ா்,ைஆட்டுைஅ்ந ,ை

தெகநகைசார்பைந்ாயை

(ஆட்டுைபிநேக)

iii. ந்கோழி்கள் மாணிகதகட்ை

(தெள்நேககழிசசல)

   அறிமு்கம்

உடல்  உறுபபு்கள்  மற்றும்  திசுக்்கள் 
இயல்்போை நினையிலும், இணக்்கத்துடனும் 
ச்சயல்்படுைது  உடல்  �லம்  ஆகும் .  இந்த 
நி ன ை யி ல்  இ ரு ந து  ம ோ று ்த ல்  அ ன ட ை து 
ந�ொயுற்்ற  நிலல  எை  அனழக்்கப்படுகிறது . 
முனறயோை ்கைனிபபு, சு்கோ்தோரம், உடல்�ை 
இயல், ஊட்டச்சத்து நமைோண்னம முனற்கனைக் 
்கனடபிடித்து அந�்க ந�ோய்கனைத் ்தவிர்க்்கைோம்.

ச்போதுைோ்க ்கோல்�னட்களுக்கு ஏற்்படும் 
ந�ோய்கள்  ச்தோற்று  ந�ோய்கள் ,  ச்தோற்றோ்த 
ந � ோ ய ்க ள்  ம ற் று ம்  ஒ ட் டு ண் ணி ்க ை ோ ல் 
ஏற்்படும் ந�ோய்கள் எை மூன்று ைன்க்கைோ்கப 
பிரிக்்கப்படுகிறது. ந�ோயுற்ற ்கோல்�னட்களிலிருநது 
ஆநரோக்கியமோை ்கோல்�னடக்கு ்பரைக்கூடிய 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அறிமுக்ை(Introduction)

• ந்ாயகளிமைெநக  ாடுை 

(ClassificationைofைDiseases)

•  ாடுகநேை�ாககு்ைந்ாயகளு்ை�டு பை

முநைகளு்ை(DiseasesைofைCattleைandை

ControlைMeasures)

• ஆடுகநேை�ாககு்ைந்ாயகளு்ை�டு பை

முநைகளு்ை(DiseasesைofைGoat/Sheepை

andைControlைMeasures)

• நகாழிகநேை�ாககு்ைந்ாயகளு்ை�டு பை

முநைகளு்ை(DiseasesைofைPoultryைandை

ControlைMeasures)

• ஒட்டுண்ணிகோலைஏம டு்ை ாதி பகள்ை

(EffectsைofைParasites)

• கால்நடைந்ாயகளுககுைெருமுமை

 ாதுகா பை(ProphylacticைMeasuresைforை 

CattleைDiseases)

• ெேர் பைுமகளுககுைஏம டு்ைந்ாயகள்ை

 மற்ைகட்டு  ாட்டுைமுநைகள்ை(Diseasesை

ofைCulturedைFishைandைControlைMeasures)

நெண்டமகைதெமறிடினு்ைசூதிநைைதெமைதூஉ்

தூண்டிமத ாமைுமவிழுங்கிைஅமற
-ைதிருககுைள்
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 13.2   மோடு்ககை தோக்கும் ந�ோய்களும் 

தடுபபு முகை்களும் 

13.2.1  ந்கோமோரி ந�ோய 

இநந�ோய சுமோர் 46 ைன்க �சசுயிரி்கைோல் 
ஏ ற் ்ப டு கி ற து .  இ து  கு ை ம் பு  பி ை வு ்ப ட் ட 
்கோல்�னட்கனைத் ்தோக்்கக்கூடியது. மோடு்கள் 
தீைைம்  எடுக்்கோமல் ,  ைோயிலிருநது  எசசில் 
ஒழுகிக் ச்கோண்டு இருக்கும். �ோக்கு, ஈறு்கள், 
குைம்பு்களுக்கு இனடப்பட்ட ்பகுதி, மடி மற்றும் 
மடிக்்கோம்பு்களில் ச்கோபபுைம் ஏற்்படும். உடல் 
எனட குனறநது, ்போல் உற்்பத்தி குனறயும். 

கட்டு  ாடுை

மோட்டுக்ச்கோட்டன்க, நைனையோட்்களின் 
உனடனம்கள் ஆகியைற்னற கிருமி நீக்்கம் ச்சயய 
நைண்டும். ந�ோய ்தோக்கிய ்கோல்�னட்கனைப 
பிரித்து  ்தனியோ்கப  ்பரோமரிக்்க  நைண்டும் . 
�ோன்கு  மோ்தங்களுக்கு  ஒரு  முனற  ்தடுபபூசி 
ந ்ப ோ ட  ந ை ண் டு ம் .  ்க ோ ல் ்க ளி ல்  ஏ ற் ்ப டு ம் 
ச்கோபபுைங்கனை ச்போட்டோசியம் ச்பர்மோங்கநைட் 
ச்கோண்டு ்கழுவி துத்்த�ோ்க ஆக்னஸைடு ச்போடினய 
நைபச்பண்சணயுடன் ்கைநது ்தடைநைண்டும். 
ை ோ ய  ம ற் று ம்  ம டி ப பு ண் ணு க் கு  ந ்ப ோ ரி க் 
அமிைத்துடன் கிளி்சரின் ்கைநது ்தடைநைண்டும்.

13.2.2  வவக்க்க ந�ோய 

அதி்க  ்கோயச்சல் ,  ையிற்றுபந்போக்கு , 
ஈறு்களில் ்தவிடு தூவியது ந்போன்ற புண்்கள் 
ஏற்்பட்டு மோடு்கள் இறக்்க ந�ரிடும். ்தமிழ�ோட்டில் 
இநந�ோய முற்றிலும் ஒழிக்்கப்பட்டு விட்டது.

2. ்ோக்டீரிய ந�ோய்கள் 

i. மோடு்கள் அநட  ாமை(ஆந்தமாகஸ்),ை

த�ாண்நடைஅநட  ாம,ை

ச ந ,ைகருசசிந�வு

ii. ஆடு்கள் துள்ளு ா்,ைஅநட  ாமை

(ஆந்தமாகஸ்)

iii. ந்கோழி்கள் நகாலிதச டிசிமியா,ைசளிை

(தகாநமசா),ைபலநலாம்,ை

நட ாயடு

3. பூசண ந�ோய்கள்

i. அஃ ோ்சசு

ii. ந�ாலைந்ாயகள்

4. புந�ோடநடோநசோவோ ந�ோய

i. நகாழிகளிலைஇம்த�கைகழிசசல

13.1.2  வதோறைோத ந�ோய்கள் 

1. �ச்சுயிரி ந�ோய ஆடுகளிலைநீல்ாககு

2. ்ோக்டீரியோ 

ந�ோய்கள்

ஆடு,ை ாடுகளிலை ாலை

காயசசல,ை டிைந்ாய,ை

கழிசசல

3. இத� 

ந�ோய்கள்

 ாவு த ாருள்ை

குநைொலைஏம டு்ை

கீட்நடாசிஸ்,ைெயிமறை

உ பச்.

13.1.3   ஒடடுண்ணி்கைோல் ஏற்டும் 

்ோதிபபு்கள் 

1. அ்க 

ஒடடுண்ணி்கள்

உருண்நட ை

பழுககள்,ை

�ட்நட பழுககள்,ை

்ாடா பழுககள்ை

2. புை 

ஒடடுண்ணி்கள்

உண்ணி,ைந ம,ை

த�ள்ளு பூசசிகள்

3. இ�தத 

ஒடடுண்ணி்கள்

ந பிசிநயாசிஸ்,ை

தீநயதல்நயாசிஸ்
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�டப்பது சிரமமோகும். ந�ோய ்தோக்கிய 48 மணி 
ந�ரத்தில் மோடு்கள் இறநதுவிடும். 

கட்டு  ாடுை

மனழக்்கோைத்திற்கு முன்்போ்க ்தடுபபூசி 
ந்போட நைண்டும். 

13.2.6 ்கருச்சிகதவு ந�ோய

மனி்தர்்கனைத்  ்தோக்கும்  ்கோல்�னட 
ந�ோய்களில் இதுவும் ஒன்று. ந�ோய ்தோக்கிய 
மோடு்கள் ச்தோடர்நது குனற ்கன்று ந்போடும். 

கட்டு  ாடுை

ந�ோயுற்ற ்கோல்�னட்கனைத் ்தனியோ்கப 
பிரித்து ்பரோமரிக்்க நைண்டும். ந�ோய ைருமுன் 
்தடுபபூசி ந்போட நைண்டும்.

13.2.7  அஃபைோ�ச்சு 

இ து  பூ ஞ ன ்ச ய ோ ல்  ்ப ோ தி க் ்க ப ்ப ட் ட 
தீ ை ை த் ன ்த  உ ண் ணு ை ்த ோ ல்  ஏ ற் ்ப டு ம் 
்போதிப்போகும் .  இ்தைோல்  ையிற்றுபந்போக்கு 
மற்றும் ையிற்று உபபு்சம் ஏற்்படும்.
கட்டு  ாடுை

பூ்சணத்ச்தோற்று இல்ைோ்த தீைைங்கனை 
்கோல்�னட்களுக்குக் ச்கோடுக்்கநைண்டும்.

13.2.8  ்ோல் ்கோயச்சல் 

்கோல்சியம்  ்சத்து  குனற்போட்டிைோல் 
்கன்று ஈனுை்தற்கு முன்ைர் அல்ைது பின்ைர் 
ஏற்்படக்கூடியது .  ்கோல்�னட்கள்  ்தனைனய  
ஒ ரு  ்ப க் ்க ம ோ ்க  தி ரு ப பி  எ ழ  மு டி ய ோ ம ல் 
்படுத்திருக்கும். 

கட்டு  ாடு

20 % ்கோல்சியம் மருநதுக் ்கனர்சனை 
300 – 500 மிலி என்ற அைவில் ஊசி மூைம் 
ச்சலுத்்த நைண்டும். 

13.2.3  அகடப்ோன் (ஆநத�ோக்ஸ்) 

மனி்தர்்கனைத்  ்தோக்கும்  ்கோல்�னட 
ந�ோய்களில் அனடப்போன் முக்கியமோை்தோகும். 
அ தி ்க ம ோ ை  ்க ோ ய ச ்ச ல் ,  � ோ க் கு ,  ை யி று 
மற்றும் இைபச்பருக்்க உறுபபு்களில் வீக்்கம் 
ஆகியைற்றோல் திடீர் இறபபு ஏற்்படும். இநந�ோய 
்தோக்கி இறந்த மோடு்கனை பிநர்த ்பரிந்சோ்தனை 
ச்சயைது ்சட்டப்படி ்தனட ச்சயயப்பட்டுள்ைது.

கட்டு  ாடுை

ந�ோய ்தோக்கிய மோடு்கனை ்தனிநய 
்பரோமரிக்்க நைண்டும். ைருமுன் ்கோப்போ்க ்தடுபபூசி 
ந்போட நைண்டும். ச்பனிசிலின் ஊசி மருநன்த 
்பயன்்படுத்திைோல் ்பைன் கினடக்்க ைோயபபு 
உண்டு. சடட்ரோன்சக்ளின், எரித்நரோனமசின், 
கு ந ை ோ ர ம் ஃ ச ்ப னி க் ்க ோ ல்  ம ரு ந து ்க ன ை க் 
ச்கோண்டும் ்கட்டுப்படுத்்தைோம். 

13.2.4  வதோண்கட அகடப்ோன் 

இது மோடு்கனை விட எருனம்கனை 
அதி்கம் ்தோக்கும். மனழக்்கோைத்தில் ந�ோய 
்த ோ க் கு ்த ல்  அ தி ்க ம ோ ்க க்  ்க ோ ண ப ்ப டு ம் . 
்கடுனமயோை ்கோயச்சலுடன் ்கண்்கள் வீஙகி 
சி ை ந து  ்க ோ ண ப ்ப டு ம் .  ச ்த ோ ண் ன ட ப ்ப கு தி 
வீஙகி இருப்ப்தோல் ச்தோண்னட அனடப்போன் 
என்று ச்பயர். அதி்க உமிழ நீர் சுரநது தீைைம் 
உண்ணோமல் ்கோல்�னட்கள் இறக்்க ந�ரிடும்.

கட்டு  ாடுை

ச்போது சு்கோ்தோரம் �ன்கு ்பரோமரிக்்கப்பட 
நைண்டும். மனழக்்கோைத்திற்கு முன்்போ்க ்தடுபபூசி 
ந்போடநைண்டும். ்சல்ஃ்போ 
ை ன ்க  ஊ சி ்க ள்  ம ற் று ம் 
மருநது்கள் அளித்து சிகிசன்ச 
ச்சயய நைண்டும். ந�ோயுற்ற 
மோடு்கனை ்தனியோ்கப பிரித்து 
சிகிசன்ச அளிக்்க நைண்டும். 

13.2.5  சபக் ந�ோய 

்கோற்றில் ஈரப்ப்தம் அதி்கமோ்க இருக்கும் 
ந்போதும், மனழக்்கோைத்திலும் இநந�ோய ஏற்்படும். 
அதி்கமோை ்கோயச்சல், ்கோல்்கள் மற்றும் ்கழுத்துப 
்பகுதியில் வீக்்கம் ஆகியைற்றின் ்கோரணமோ்க 
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 13.3     ஆடு்ககை தோக்கும் ந�ோய்களும் 

தடுபபு முகை்களும் 

13.3.1  ந்கோமோரி ந�ோய 

மோடு்கனைத்  ்தோக்குைன்தப  ந்போல் 
ஆடு்கனை இநந�ோய ச்பரிய அைவில் ்போதிப்பது 
இல்னை. ச்போதுைோ்க ்கோல் புண்ணும், அரி்தோ்க 
ைோயபபுண்ணும் ந்தோன்றும். ந�ோய ்தோக்கிய 
ஆடு்கள் நமயோமல் இருக்கும். 

கட்டு  ாடுை

ந்சோடியம் ்கோர்்பநைட் ்கனர்சல் ச்கோண்டு 
புண்்கனைக்  ்கழுைைோம் .  ந்போரிக்  அமிைப 
ச ்ப ோ டி ன ய  ந ை ப ச ்ப ண் ச ண யு ட ன்  ்க ை ந து 
பு ண் ்க ளி ல்  ்த ட ை ை ோ ம் .  ஆ ட் டு ப ்ப ட் டி யி ன் 
்தனர்களில் சுண்ணோம்புத்தூள் தூை நைண்டும்.

13.3.2  ஆடடு அம்கம 

்க ோ லி ன்  அ டி ்ப ோ ்க த் தி ல்  அ ம் ன ம 
ச்கோபபுைங்கள் ந்தோன்றி பின்ைர் ்தனை, ்கோது, 
அடிையிறு  எை  அனைத்து  ்போ்கங்களிலும் 
ந்தோன்றும் .  ்கோயச்சல்  ஏற்்பட்டு  ஆடு்கள் 
இறக்்கவும் ைோயபபு உண்டு.

கட்டு  ாடுை

ந்போரிக் அமிைத்துடன் கிளி்சரின் ்கைநது 
ச்கோபபுைங்களின் மீது பூ்ச நைண்டும் அல்ைது 
நைபபினை மற்றும் மஞ்சனை அனரத்துப பூ்சைோம்.

13.3.3   வவக்க்க சோர்பு ந�ோய (ஆடடு 

பிநைக்) 

்கோயச்சல், ்கழிச்சல், ்சளி மற்றும் இருமல் 
ஏற்்படும் .  சினை  ஆடு்களில்  ்கருசசின்தவு 
ஏற்்படும். 

13.2.9  மடி ந�ோய 

ம ோ ட் டி ன்  ம டி யி ல்  உ ள் ை  ்ப ோ ல் 
சுரபபி்கனைத் ்தோக்கி ்போலின் நிறம் மற்றும் 
்தரத்ன்த ்போதிக்கிறது. ்கறனையின் மடி வீஙகி 
ச்பரி்தோ்க ்கோணப்படும். ்கோம்பு்கள் வீஙகி சிைநது 
்போலின் நிறம் மோறு்பட்டு இருக்கும்.

கட்டு  ாடு

மோட்டுத் ச்தோழுைத்ன்த கிருமி�ோசினி 
்பயன்்படுத்தி  சுத்்தமோ்க  னைத்துக்ச்கோள்ை 
நைண்டும். மடிப்பகுதினய ்போல் ்கறக்குமுன் 
கிருமி�ோசினி  ச்கோண்டு  தூயனமப்படுத்்த 
நைண்டும். ்போதிக்்கப்பட்ட ்கோம்பிலிருநது ்போனை 
அடிக்்கடி ்கறநது அபபுறப்படுத்்த நைண்டும். 
்பனிக்்கட்டினய துணியில் சுற்றி ்போதிக்்கப்பட்ட 
மடி்போ்கத்திற்கு ஒத்்தடம் ச்கோடுத்து நுண்ணுயிர் 
ச்பருக்்கத்ன்த ்தனட ச்சயயைோம். 

13.2.10  கீடநடோசிஸ் 

இ ர த் ்த த் தி ல்  ்ச ர் க் ்க ன ர ச ்ச த் து 
குனறை்தோல் இநந�ோய ஏற்்படுகிறது. இ்தைோல் 
சுைோ்சக்்கோற்று ்பழைோ்சனையுடன் சைளிநயறும். 
�ரம்பு மண்டைம் ்போதிக்்கப்படுை்தோல் சுற்றி  
சுற்றி ைரும். 

கட்டு  ாடுை

குளுக்ந்கோஸ் உள்ை மருநது்கனை ஊசி 
மூைம் ச்சலுத்்த நைண்டும். கிளி்சரின் மருநன்த 
ைோய ைழியோ்கக் ச்கோடுக்்கைோம். 

13.2.11  வயிறறு உபபுசம் 

அதி்க  அைவு  ்தோனியங்கள்  மற்றும் 
்பயறு ைன்க தீைைத்ன்த உண்்ப்தோல் ைோயுக்்கள் 
உற்்பத்தியோகி உபபு்சம் ஏற்்படுகிறது.இ்தைோல் 
ையிறு சுருஙகி விரியும் ்தன்னமனய இழநது 
விடும். மூசசுத் திணறல் ஏற்்பட்டு அன்ச ந்போடும் 
ச்போருட்்கள் மூக்கு மற்றும் ைோய ைழியோ்க 
சைளிநயறும்.

கட்டு  ாடுை

்தோைர அல்ைது ்கனிம எண்சணனய 
1.0 லி ைனர ைோய ைழியோ்க ச்கோடுக்்கைோம் 
அல்ைது டர்ச்பன்னடன் எண்சணய 60.0 மிலி 
ச்கோடுக்்கைோம். 
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13.3.6  அஃபைோ�ச்சு 

ம ோ டு ்க ளி ல்  ஏ ற் ்ப டு ம்  ்ப ோ தி ப ன ்ப ப 
ந்போன்நற ஆடு்களிலும் பூ்சணத் ச்தோற்றுள்ை 
தீைைத்ன்த உட்ச்கோள்ளும்ந்போது இநந�ோய 
ஏ ற் ்ப டு கி ற து .  ்க ோ ல் � ன ட ்க ளு க் கு  பூ ்ச ண த் 
ச்தோற்றற்ற தீைைத்ன்த அளிக்்க நைண்டும்.

13.3.7  நதோல் ந�ோய்கள் 

ஆ ட் டு ப ்ப ட் டி ்க ன ை  ்ச ரி ய ோ ்க ப 
்பரோமரிக்்கவில்னை என்றோல் பூ்சணங்கைோல் 
ஆடு்களுக்கு உடல் அரிபபு மற்றும் ச்கோபபுைங்கள் 
ஏற்்படும். 

கட்டு  ாடுை

்பட்டி்கனை  சு்கோ்தோரமோ்க  னைத்்தல் , 
கிருமி நீக்்கம் ச்சய்தல் மற்றும் சுண்ணோம்புத் 
தூனைத் தூவு்தல் மூைம் ந்தோல் ந�ோய்கனைக் 
்கட்டுப்படுத்்தைோம்

13.3.8  நீல �ோக்கு ந�ோய 

்கோயச்சல் ஏற்்படும்; ்கோல் ச�ோண்டும்; 
உ்தடு்களில் புண்்கள் ஏற்்பட்டு நுனர ்தள்ளும்; 
மூக்கிலிருநது ்சளி சைளிநயறும். 

கட்டு  ாடுை

உ்தடு  ்பகுதி்களில்  கிளி்சரின்  ்தடை 
நைண்டும். �சசுயிரினயப ்பரபபும் ஈக்்கனை 
புன்க  மூட்டம்  ந்போட்டு  விரட்ட  நைண்டும் . 

கட்டு  ாடு

PPR (Peste Des Petits Ruminants) 
்தடுபபூசி ந்போட நைண்டும். 

13.3.4  துள்ளுமோரி ந�ோய 

ந � ோ ய க் கி ரு மி ்க ள்  அ தி ்க மு ள் ை 
புற்்கனை உண்்ப்தோல் இநந�ோய ஏற்்படுகிறது. 
ந�ோயக்கிருமி்களில் உள்ை �சசுபச்போருட்்கள் 
ஆட்டின் �ரம்பு மண்டைத்ன்த ்போதித்து இறக்்கச 
ச்சயகின்றை. மி்தமோை ்போதிபபு ்கழிச்சனையும், 
தீவிர நினை ைலிபபு ந�ோனயயும் ஏற்்படுத்தி 
இறபன்ப உண்டோக்கும். 

கட்டு  ாடுை

்தோக்்கப்பட்ட ஆடு்கனை நமய விடோமல் 
்பட்டினி ந்போட நைண்டும். குட்டி்களுக்கு ந�ோயத் 
்தடுபபூசி ந்போட நைண்டும். 

13.3.5  அகடப்ோன் (ஆநத�ோக்ஸ்) 

இநநுண்ணுயிரி  ்பை  ைருடம்  ைனர 
நினைத்திருக்கும். ந்தோல் ்ப்தனிடும் ்பகுதி்களில் 
இநந�ோய ந்தோன்ற ைோயபபு்கள் அதி்கம். அதி்க 
்கோயச்சல் ஏற்்பட்டு ஆடு்கள் இறக்கும். நமலும் 
இயற்ன்க  துைோரங்களில்  இருநது  இரத்்தம் 
ைடியும். 

கட்டு  ாடுை

்போதிக்்கப்பட்ட ஆடு்கனை ்தனினமப்படுத்தி 
சிகிசன்ச அளிக்்க நைண்டும். ச்பனிசிலின் ஊசி 
மருநன்த ்பயன்்படுத்தி தீவிர சிகிசன்ச அளிக்்க 
நைண்டும். இறந்த ஆடு்கனை ஆழமோ்கக் குழி 
சைட்டி சுண்ணோம்புத் தூள் ச்தளித்து மூடி 
விட நைண்டும். 
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13.4.3  சளி (வ்கோக�சோ) 

்கண்்கள் மற்றும் மூக்கு துைோரத்தில் நீர் 
ைடியும்; ச்தோடர்நது மூக்கில் ்சளி ைரும். ்கண்்கள் 
சுருஙகி இனம்கள் ஒட்டிக் ச்கோள்ளும். ்தனை 
வீஙகி ்கோணப்படும். தீைைம் உட்ச்கோள்ளு்தல் 
குனறநது முட்னட உற்்பத்தி குனறயும். 

கட்டு  ாடுை

ந்கோழிப்பண்னணனய  கிருமி  நீக்்கம் 
ச்சயய  நைண்டும் .  தீைைத்தில்  கீனர்கனை 
ந்சர்க்்க  நைண்டும் .  ஸ்ட்சரபநடோனமசின் , 
ச ட ட் ர ோ ன ்ச க் ளி ன்  ந ்ப ோ ன் ற  ம ரு ந து ்க ள் 
ச்கோடுக்்கைோம்.

13.4.4  புல்நலோ�ம்

்போதிக்்கப்பட்ட குஞசு்கள் ்தண்ணீரில் 
அமிழத்தி  எடுத்்தது  ந்போல்  ்கோணப்படும் . 
எச்சத்துடன் நீர் ்கைநது அடிக்்கடி சைளிநயறும். 

கட்டு  ாடுை

கி ரு மி  நீ க் ்க ம்  ச ்ச ய ய  ந ை ண் டு ம் . 
்போதிக்்கப்பட்ட ந்கோழி்கனை  அபபுறப்படுத்்த 
நைண்டும். 

13.4.5  கட்ோயடு

அதி்க ்கோயச்சல் ்கோரணமோ்க ந்கோழி்கள் 
ந்சோர்வுடன் இருக்கும்; எச்சம் ்பசன்ச அல்ைது 
மஞ்சள் நிறத்துடன் ்கோணப்படும். 

ஆடு்களின் உடல் ்பகுதியில் நைபச்பண்சணய 
பூசுை்தோல் ஈ ்தோக்்கோது. 

்போல் ்கோயச்சல், மடி ந�ோய, ையிற்று 
உபபு்சம் ந்போன்ற குனற்போடு்கள் மோடு்களில் 
உள்ைன்தப ந்போைநை ஆடு்களிலும் ்போதிபபினை 
ஏற்்படுத்தும். 

 13.4   ந்கோழி்ககைத தோக்கும் 

ந�ோய்களும் தடுபபு முகை்களும் 

13.4.1  �ோணிக்வ்கட (வவள்கைக் ்கழிச்சல்) 

சுைோ்ச உறுபபு மற்றும் �ரம்பு மண்டைம் 
்போதிக்்கப்படுை்தோல் ்பசுனம, சைண்னம ்கைந்த 
துர்�ோற்றம்  ச்கோண்ட  ்கழிச்சல்  ஏற்்படும் . 
ந்கோழி்கள் ்தனைனய இரு ்கோல்்களுக்கினடநய 
னைத்துக்ச்கோள்ளும்; ்கடுனமயோை ்கோயச்சல் 
்கோரணமோ்க தீைைம் உட்ச்கோள்ைோது.

கட்டு  ாடு

இ ை ம்  கு ஞ சு ்க ளு க் கு  F, B 1  ம ற் று ம்  
ைந்சோட்டோ(LaSota), ந்போன்ற ்தடுபபூசி்கள் ந்போட 
நைண்டும். இறந்த ந்கோழி்கனை எரிக்்க நைண்டும். 

13.4.2  ந்கோலிவசபடிசிமியோ 

இநந�ோய ்தோக்்கப்பட்ட ந்கோழி்களின் 
இ ற கு ்க ள்  சி லி ர் த் து ம் ,  ந ்ச ோ ர் ை ோ ்க வு ம் 
்கோணப்படும். 

கட்டு  ாடுை

இநந�ோய நீர் மூைமோ்கப ்பரவுை்தோல் 
ச்கோதிக்்க னைத்்த நீனரக் ச்கோடுக்்க நைண்டும். 
நமலும் ஆம்பிசிலின் மருநது ச்கோடுக்்கைோம். 
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ையிற்றுபந்போக்கு  மற்றும்  இரத்்தந்சோன்க 
ஏற்்பட்டு இறநது விடும். புழுக்்களின் ்போதிப்போல் 
்கோல்�னட்களின் தீைை மோற்றுத்திறன் குனறநது 
உற்்பத்தித்திறன்  ்போதிக்்கப்படும் .  நமலும் 
்கருத்்தரித்்தல்  குனறயும் ;  குட்டி்கள்  இறநது 
விடும்.

டீனியா ச�ாலியம்

ஈ�ல் அடகட

கட்டு  ாடு

இரண்டு அல்ைது மூன்று மோ்தங்களுக்கு 
ஒருமுனற குடல் புழு நீக்்கம் ச்சயய நைண்டும். 
குடல்  புழு  நீக்்கம்  �ோட்டு  முனற்களிலும் , 
இர்சோயை  மருநது்கனைப ்பயன்்படுத்தியும் 
ச்சயயப்படுகிறது .  �ோட்டு  முனறயில்  100 
கிரோம்  நைபபினைனய  அனரத்து  ச்கோதிக்்க 
னைத்து ச்கோடுக்்கைோம். �ோடோபபுழுக்்களுக்கு 
்பசன்ச ்போக்ன்க அனரத்துக் ச்கோடுக்்கைோம். 
இர்சோயை முனறயில் ஆக்ஸிகுநைோ்சயனைடு, 
டி ன ர க் ந ை ோ ச ்ப ன் ட ந ்ச ோ ல் ,  ப ந ர ோ ச ட க் ஸ் 
ந்போன்ற மருநது்கனை ்தட்னடபபுழுக்்களுக்கும், 
நி க் ந ை ோ ்ச ன ம டு ,  ஃ ச ்ப ன் ச ்ப ன் ட ந ்ச ோ ல் , 
டினரக்நைோச்பன்டந்சோல் ஆகிய மருநது்கனை 
�ோடோபபுழுக்்களுக்கும் ,  ஆல்ச்பன்டந்சோல் , 
ன்பபரசின், சடட்ரோமி்சோல் ந்போன்ற மருநது்கனை 
உருண்னடபபுழுக்்களுக்கும்,  ்கோல்�னடயின் 
ையது மற்றும் உடல் எனடக்கு ஏற்்ப ச்கோடுத்து 
குடல் புழு நீக்்கம் ச்சயயைோம்.

கட்டு  ாடுை

குடி நீரில் கிருமி �ோசினி மருநன்த ்கைநது 
ச்கோடுக்்க நைண்டும். 0.04 % பயூரோந்சோலிநடோன் 
மருநன்த  தீைைத்துடன்  ்கைநது  ச்கோடுக்்க 
நைண்டும்.

13.4.6  ந்கோழி்களில் இ�ததக் ்கழிச்சல் 

குடலில் அழற்சி ஏற்்படுை்தோல் இரத்்தக் 
்கழிச்சல் ஏற்்படும். இ்தைோல் இரத்்தந்சோன்க 
உருைோகும். 

கட்டு  ாடுை

இ ட  ச � ரு க் ்க டி  உ ள் ை  இ ட த் தி ல் 
ந்கோழி்கனை ைைர்க்்கக் கூடோது. ்போதிக்்கப்பட்ட 
கு ஞ சு ்க ன ை  அ ப பு ற ப ்ப டு த் ்த  ந ை ண் டு ம் . 
்சைனை ந்சோடோனைக் ச்கோண்டு கிருமி நீக்்கம் 
ச்சயய நைண்டும். பளீசசிங ்பவுடர் ்கைநது 
சுைர்்களுக்குப பூ்ச நைண்டும். ஆம்பநரோலியம் 
என்ற மருநன்த 9.5 மிலி என்ற அைவில் 5.0 
லி நீரில் ்கைநது ச்கோடுக்்கைோம் அல்ைது ஒரு 
ன்பபுரோன் மோத்தினரனய 1.0லி நீரில் ்கைநது 
ச்கோடுக்்கைோம்.

 13.5   ஒடடுண்ணி்கைோல் ஏற்டும் 

்ோதிபபு்கள் 

13.5.1  அ்க ஒடடுண்ணி்கள்

i. தடகடபபுழுக்்கள்: 

(உ .ம்)  ஆம்ஃபிஸ்ட்நடோம்ஸ்  (்கடல் 
அட்னட) ,  ஃந்பசிநயோைோ  (ஈரல்  அட்னட) ,  
டீனியா ச�ாலியம் (்பன்றி ்தட்னடபபுழு).

ii. �ோடோபபுழுக்்கள்: 

(உ.ம்) சமோனீசியோ

iii. உருண்கடபபுழுக்்கள்: 

(உ.ம்) ஹீமோன்்கஸ்

13.5.1.1ைஅறிகுறிகள்ை

்ப ோ தி க் ்க ப ்ப ட் ட  ்க ோ ல் � ன ட  ம ற் று ம் 
ந ்க ோ ழி ்க ளி ன்  ை யி று  வீ ங கி  இ ரு க் கு ம் . 
உ ட ல்  எ ன ட  கு ன ற ந து  ச ம லி ந து  வி டு ம் . 
்தோனடயின் கீழ்பகுதியில் வீக்்கம் ்கோணப்படும். 
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்கோல்�னட்கனை குளிப்போட்டுை்தன் மூைம் புற 
ஒட்டுண்ணி்கனை நீக்்கைோம். ்கோல்�னட்கள் 
்பரோமரிக்்கப்படும் இடங்கனையும் கிருமி நீக்்கம் 
ச்சய்தல்நைண்டும். 

13.5.3  இ�தத ஒடடுண்ணி்கள்

உண்ணி்களில் உள்ை நுண்ணுயிரி்கள் 
( ச ே பி சி ய ா ப ே ஜ ெ மி ன ா ,  தீ ன ய ச ை ரி ய ா 
ஆனுசேட்ா) ்கோல்�னட்களின் இரத்்தத்திலுள்ை 
சிைப்பணுக்்கனைத்  ்தோக்கி  அழிக்கின்றை . 
இ்தைோல் ்கோயச்சல், முன்்கோல் நிணநீர் சுரபபி 
வீக்்கம் மற்றும் மஞ்சள் ்கோமோனை அறிகுறி்கள் 
ச்தன்்படும். நமலும் சிறுநீர் ந்தயினை ைடிநீர் 
ந்போன்ற நிறத்துடன் சைளிநயறும்.

கட்டு  ாடு

உ ண் ணி ்க ன ை  மு ன் ை ர் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ை முனற்களில் நீக்்க நைண்டும். 
ந ்ப பி சி ந ய ோ சி ஸ்  ந � ோ ன ய க்  ்க ட் டு ப ்ப டு த் ்த 
ச்பரனில் என்ற மருநன்த ஊசி மூைம் ச்சலுத்திக் 
்கட்டுப்படுத்்தைோம். தீனயசைரிநயோசிஸ் ந�ோனயத் 
்தடுபபூசி ந்போடுை்தோல் ்தடுக்்கைோம். 

 13.6   ்கோல்�கட ந�ோய்களுக்கு 

வருமுன் ்ோது்கோபபு

1. ்கோல்�னட்கனை ்கோற்நறோட்டமோை சூழலில் 
்பரோமரிக்்க நைண்டும்.

2. ்பண்னண்களில் உடல்�ைவியல் மற்றும் 
சு்கோ்தோர  முனற்கனைக்  ்கனடபிடிக்்க 
நைண்டும்.

3. ்கோல்�னட்களுக்கு  ்சரிவிகி்த  தீைைம் 
அளிக்்க நைண்டும்.

4. முனறயோை மற்றும் ைழக்்கமோை ்தடுபபூசி 
அட்டைனணனய பின்்பற்ற நைண்டும்.

13.5.1.2ை ைகுடலைபழுககள்ை�ாககு�நல்தை

�டுககு்ைமுநைகள்

1. ்கோல்�னட்கனை ஒநர நமயச்சல் நிைத்தில் 
ச்தோடர்நது நமயவிடக்கூடோது.

2. பு தி ய  ்க ோ ல் � ன ட ்க ன ை  ்ப ன ழ ய 
்கோல்�னட்களுடன் ந்சர்ப்ப்தற்கு முன்ைர் 
குடற்புழு நீக்்கம் ச்சயய நைண்டும்.

3. கு ை ம் ,  கு ட் ன ட ்க ளி ல்  நீ ர்  அ ரு ந ்த 
அனுமதிக்்கக்கூடோது.

4. ்கோல்�னட்கள் நீர் அருந்தக்கூடிய குட்னட 
்ப கு தி ்க ளி ல்  பு ங ்க ன்  ம ற் று ம்  ந ை ை 
மரங்கனை ைைர்த்து ்தட்னடப புழுக்்கனைக் 
்கட்டுப்படுத்்தைோம்.

5. ்பனி ்படர்ந்த புல்னை நமயவிடக் கூடோது.
6. குடற்புழு நீக்்கம் ச்சய்த ்கோல்�னட்கனை 

24 மணி  ந�ரத்திற்கு  நமயச்சலுக்கு 
அனுப்பக்கூடோது.

13.5.2  புை ஒடடுண்ணி்கள்

உண்ணி்கள் ்கோல்�னட்களின் ்கோலின் 
அ டி ப ்ப கு தி ,  ்க ோ தி ன்  உ ட் ்ப கு தி  ம ற் று ம் 
குைம்பு்களுக்கு இனட்பட்ட ்பகுதியில் இருநது 
இரத்்தத்ன்தக் குடிப்ப்தோல் இரத்்தந்சோன்க ந�ோய 
ஏற்்பட்டு நரோம உற்்பத்தி மற்றும் ந்தோலின் 
்தரம் குனறகிறது. ந்பன் மற்றும் ச்தள்ளுபபூசசி 
்தோக்கு்தைோல் ந்தோல் ்பகுதி ்போதித்து ந்தோல் 
ம ற் று ம்  ்க ம் ்ப ளி யி ன்  ்த ர ம்  கு ன ற கி ற து . 
்கோல்�னட்கள் ்சரிைர நமயோமல் ்போல் மற்றும் 
இனறசசி உற்்பத்தி ்போதிக்்கப்படுகிறது. 

கட்டு  ாடுை

�ோட்டு முனறயில் அபூரி்த உபபு ்கனர்சனை 
(Saturated salt solution) ்கோல்�னட்களின் 
உடலில் ந்தயத்்தோல் உண்ணி்கள் உதிர்நதுவிடும். 
ந்சோற்றுக்்கற்றோனழனய ந்தயப்ப்தன் மூைமும் 
புற ஒட்டுண்ணி்கனை அ்கற்றைோம். ்கற்பூரத்ன்த 
ச ்ப ோ டி  ச ்ச ய து  ந ்த ங ்க ோ ய  எ ண் ச ண ன ய ச 
ந்சர்த்து ்தடைைோம். ை்சம்பு ்பட்னட மற்றும் 
சீ ்த ோ க் ச ்க ோ ட் ன ட  ஆ கி ய ை ற் ன ற க்  ்க ை ந து 
்பயன்்படுத்தி  ஒட்டுண்ணி்கனை  நீக்்கைோம் . 
இர்சோயை முனறயில், ன்ச்பர்சமத்ரின் ந்போன்ற 
மருநது்கனை ்சரியோை அைவில் நீருடன் ்கைநது 
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9. உடலின்  சைளி  ்போ்கங்களில்  வீக்்கம் 
்கோணப்படு்தல்.

10. ைழக்்கத்திற்கு  மோறோ்க , உணவு  ்சரிைர 
உண்ணோமல் இருத்்தல்.

13.7.2  ்ோக்டீரிய ந�ோய்கள்

13.7.2.1ை ைதுடு பை மற்ை

ொலை 

அழுகலைந்ாயை

ை ோ ல்  ம ற் று ம்  து டு ப பு ப  ்ப கு தி ்க ள் , 
அழுகி அரிக்்கப்பட்டு நீநதுைதும், நினைப்பதும் 
்போதிக்்கப்படுகிறது. மீனின் ்சன்தப்பகுதியில் 
புண்்கள் ஏற்்பட்டு, ச்சதில்்கள் சின்தநது, மீன்்கள் 
ச்போலிவிழநது ்கோணப்படும். 

13.7.2.2ை நீர்கநகாநெைந்ாயை

மீன்்கள் ்சரிைர உண்ணோமல் இருத்்தல், 
ைைர்சசி நை்கம் குனற்தல், ்கழிவு மண்டைம் 
்ப ோ தி க் ்க ப ்ப ட் டு ,  ச ்ச தி ல்  ்ப கு தி ்க ளி ல்  நீ ர் 
நினறநது, திரண்டு ்கோணப்படும். ச்சதில்்கள் 
சிலிர்த்து, ையிற்று ்போ்கம் ச்தோஙகுைதுந்போல்  
்கோணப்படும். 

13.7.2.3ைசீழ் பண்ைந்ாய

மீன்்களின் உடலில் ச்பரிய அைவில் 
புண்்கள் ்கோணப்படும். இது ‘அல்்சர் ந�ோய’ 
எை அனழக்்கப்படுகிறது.

5. புதிய  ்கோல்�னட்கனைப  ்பண்னணயில் 
ந்சர்க்குமுன் ்பரிந்சோதிக்்க நைண்டும். 

 13.7   வைர்பபு மீன்்களுக்கு ஏற்டும் 

ந�ோய்கள் மறறும் ்கடடுப்ோடடு 

முகை்கள்

மீ ன் ்க ளு க் கு ப  ச ்ப ோ து ை ோ ்க  அ தி ்க 
ந � ோ ய  எ தி ர் ப பு  ்ச க் தி  இ ய ற் ன ்க யி ந ை ந ய 
அனமநதுள்ைது .  மீன்்களின்  சைளிப்பகுதி 
முழுைதும் ்பரவியுள்ை ைழைழபபுத் ்தன்னம 
ந�ோயக்கிருமி்கனை  எதிர்க்கிறது .  நமலும் 
ஒட்டுண்ணி்கள்  உடலில்  நுனழயும்ந்போது , 
அைற்னற  ்கோபபுனற  இட்டு  ச்சயலிழக்்கச 
ச்சயைதும் மீன்்களின் குணமோகும். எனினும், 
மீன் ைைர்க்கும் நீரின் ்தரம் குனறயும்ச்போழுது 
மீன்்களுக்கு ஒரு ைன்கயோை அழுத்்தம் (Stress) 
ஏற்்பட்டு, அனை ்போக்டீரியோ, �சசுயிரி மற்றும் 
பூஞன்ச்கைோல்  ஏற்்படும்  ந�ோய்களுக்கும் , 
ஒ ட் டு ண் ணி ்க ளி ன்  ்த ோ க் கு ்த ல் ்க ளு க் கு ம் 
இைக்்கோகின்றை. நீர் ்தர ்போதிபபு மட்டுமின்றி, 
மீன்்கனை  அடிக்்கடி  பிடித்து  ன்கயோள்ைது , 
உயிர்ைளிக்  குனறவு ,  உடலின்  ைழைழபபுத் 
்தன்னம, சைப்பநினை மோற்றம், ந�ோய எதிர்பபு 
்சக்தி  குனற்தல்  ந்போன்ற  ்கோரணங்கைோலும் 
ந�ோய்கள் ஏற்்படுகின்றை. 

13.7.1  வ்ோதுவோன ந�ோய அறிகுறி்கள்

1. மீன்்களின் இயல்பு நிறம் மோறி ்சோம்்பல் 
அல்ைது நீைநிறமோ்தல்.

2. துடுபபு்கள் சின்தநது ்கோணப்படு்தல்.
3. நீரின் நமற்்பரபபிற்கு ைநது, ைோைோல் நீனர 

அடித்து விட்டுச ச்சல்லு்தல்.
4. உடலின்  சைளி்போ்கத்தில்  வியர்னைத் 

துளி்கள் ந்போல் இரத்்தம் சைளிப்படு்தல்.
5. ்சன்தப ்பகுதி்களில் ்பருக்்கள், ்கோயங்கள் 

அல்ைது புண் ்கோணப்படு்தல்.
6. மீனின் ்கழிவு நூல் ந்போை திபபி திபபியோ்க 

சைளிப்படு்தல்.
7. ச ்ச வு ள் ்க ளி ல்  இ ர த் ்த ம்  உ ன ற ந து 

்கருபபுக் ந்கோடு்கள் ந்தோன்று்தல் மற்றும் 
சைளுத்துக் ்கோணப்படு்தல்.

8. சுைோசித்்தல் ்தனட்படு்தல்.
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நீ ரி ன்  ்க ோ ர  அ மி ை த்  ்த ன் ன ம யி ல் 
ச ்ப ரு ம ை வி ல்  ம ோ ற் ற ம்  ஏ ற் ்ப டு ்த ல் , 
அ ை வு க் ்க தி ்க ம ோ ை  ்க ழி வு ்க ள்  ம ற் று ம் 
பூசசிக்ச்கோல்லி்கள் குைத்தில் ந்சரு்தல் ந்போன்ற 
்கோரணங்களிைோல்  இநந�ோய  ஏற்்படுகிறது . 
மீன்்களின் ்தனை மற்றும் உடலின் நமல் ்பகுதியில் 
சைள்னை  மற்றும்  சிைபபு  நிறப  புள்ளி்கள் 
ந்தோன்றி புண்்கைோ்க மோறிவிடும். ்தனை, உடல், 
ைோல்  ்போ்கங்கள்  அரிக்்கப்பட்டு  எலும்பு்கள் 
சைளியில் ச்தரியும்.

கட்டு  ாட்டுைமுநைகள்

1. ்தோமிர ்சல்ந்பட் ்கனர்சலில் (5-10 கி/100 லி 
நீர்) 10-30 நிமிடங்கள் ைனர நீந்த விடு்தல்.

2. ந்சோடியம் னைட்ரோக்ன்சடு ்கனர்சலில் (10-
25 கி/லிட்டர் நீர்) 10-20 நிமிடங்கள் ைனர 
நீந்த விடு்தல்.

3. ச்போட்டோசியம் ச்பர்மோங்கநைட் ்கனர்சலில் 
(1.0 கி/100 லி நீர்) 30-90 நிமிடங்கள் நீந்த 
விடு்தல்.

4. கு ை ம்  ம ற் று ம்  நீ ர் நி ன ை ்க ளி ல் 
சு்கோ்தோரமோை  சூழனைப  ்பரோமரிக்்க 
நைண்டும்.

13.7.4  ஒடடுண்ணி்கள் 

மீன் ந்பன் மற்றும் �ஙகூரப புழு ந்போன்ற 
்கணுக்்கோலி்கள் மீன்்கனைத் ்தோக்கும் முக்கிய 
ஒட்டுண்ணி்கைோகும் .  இைற்றின்  ்தோக்கு்தல் 
சைப்பம்  அதி்கமோ்க  உள்ை  ்கோைங்களிலும் , 
அதி்க எண்ணிக்ன்கயில் ச�ருக்்கமோ்க மீன்்கள் 
உள்ை குைங்களிலும், அதி்கக் ்கழிவு்கள் ந்சர்ந்த 
குைங்களிலும் அதி்கமோ்க ்கோணப்படும்.

மீ னி ன்  ந ம ல்  ந ்த ோ ன ை த்  ்த ோ க் கி , 
இரத்்தத்ன்த உறிஞசி ைோழை்தோல், உடல் சமலிநது 
்கோணப்படும் .  தீவிரம்  அதி்கரிக்கும்  ந்போது 
மீன்்கள் இறநது ்கனர ஓரங்களில் ஒதுஙகும். 

கட்டு  ாட்டுைமுநைகள்ை

1. 1 0 0  கி கி  மீ ன் ்க ளு க் கு  5 - 7  கி 
ஆ க் ஸி ச ட ட் ர ோ ன ்ச க் ளி ன்  எ தி ர் 
உயிர்க்ச்கோல்லி  மருநன்த  உணவுடன் 
ந்சர்த்து 10-14 �ோட்்கள் ைனர அளித்துக் 
்கட்டுப்படுத்்தைோம்.

2. ்கோயம் உள்ை இடத்தில் ்கோப்பர் ்சல்ந்பட் 
்பன்சனய பூசு்தல்.

3. அக்ரிஃபிநைவின்  3%, ்கோப்பர்  ்சல்ந்பட் 
0.5% ்கைநது குளியல் சிகிசன்ச அளிக்்க 
நைண்டும். 

13.7.3  பூசண ந�ோய்கள் 

13.7.3.1ை  ரு்ததிைஇநைைந்ாய

இ ந ந � ோ ய  மீ ன் ்க ளி ன்  மு ட் ன ட ்க ள் , 
குஞசு்கனை அடிக்்கடியும், ச்பரிய மீன்்கனை 
அவைபந்போதும் ்தோக்குகிறது. உடலில் ்கோயம் 
ஏற்்படும்ந்போது, இநந�ோயின் ச்தோற்று கிருமி்கள் 
உள்நை நுனழகின்றை. ்போதிக்்கப்பட்ட மீன்்கள் 
�லிநது ச்சயைற்று ்கோணப்படும். நமலும் ்கோயம் 
்பட்ட  இடத்தில்  சைண்னம  நிற  இனழ்கள் 
ச்கோத்்தோ்கக் ்கோணப்படும்.

13.7.3.2ைஅ்ந கைகுழிைந்ாயை
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்பரோமரிக்்கப்படநைண்டும். எைநை ்கோல்�னட 
மற்றும் இ்தர விைஙகிைங்கனை ைைர்பந்போர் 
்தகுந்த ,  நமம்்பட்ட  ச்தோழில்நுட்்பங்கனைப 
பின்்பற்றநைண்டும்.

்ழவமோழி

• ்லலைநெநேயிலை் ாழி  ாலைகைொ�து

கமறைதச்ததுைகல  ாலைகைககு ா?

• கடலை ுனுககுை நீசசலை  ைககை

நெண்டு ா?

• ்்தந�யிமைெயிமறிலு்ைமு்ததுைபிைககு்

• மு்த�ாலை்்தந�ைத ருந   டு்

ை மூடர்ைஎ்த�ாலு்ைத ருந   டார்

வசோறவ்ோருட்கைஞ்சியம்

ெநக  ாடு Classification

த�ாமறைந்ாயகள் Contagiousை

diseases

த�ாமைா�ைந்ாயகள்ை Nonை-ைcontagiousை

diseases

ஒட்டுண்ணி Parasites

பைைஒட்டுண்ணிை Externalைparasite

அகைஒட்டுண்ணிை Internalைparasite

இம்த�ைஒட்டுண்ணிை Bloodைparasite

ெருமுமை ாதுகா பை Prophylacticை

control

 ரு்ததிைஇநைந்ாயை Cottonைwoolை

disease

ெேர் பைுமை Culturedைfish

்சசுயி் Virus

அஃ ோ்சசு Aflatoxin

கட்டு  ாட்டுைமுநைகள்

1. உபபுக் குளியல் சிகிசன்ச, ச்போட்டோசியம் 
ச்பர்மோங்கநைட்  ்கனர்சல்  சிகிசன்ச 
அளிக்்க நைண்டும்.

2. குைங்களில் 0.2 ppm ச்கம்மோக்ந்சன் 
மருநன்த  ஒரு  ைோர  இனடசைளியில் 
இரண்டு அல்ைது மூன்று முனற ந்சர்த்து 
சிகிசன்ச அளிக்்க நைண்டும். 

•ைைைுமகள்ை 450ை

மிலலியமை ெருடங்கள்ை

 ைந யாைநெ.ை பூமியிலை

நடநைாசர்கள்ைஇருந��மகுை

முமந ைுமகள்ைஇருந�ை.

•ை ை உ�ட்டுசை சாயை உம ்ததியிலை ுமகளிமை

தசதிலகள்ை யம டுகிமைை.ை

•ை ை  ஃ ர்ை (Puffer)ை ுமை 30ை  னி�ர்கநேகை

தகாலலககூடியைவிஷ்ைஉநடயது.ைஇ�மைவிஷ்ை

சயநைநடைவிடை1200ை டங்குைவீ்ய ாைது.

• ‘ுமை  நை’ை ஒவதொருை ெருடமு்ை

ந�ாமடுமாஸிலை உள்ேை நயாநமாை ்க்லை

நிகழ்கிைது.

• கழிவுை நீர்ை  மற்ை ஆமறை நீர்ை  ாசு டுெ�ாலை

மூமறிலை ஒருை  ங்குை ஆண்ை ுமகள்ை த ண்ை

ுமகோகை ாறகிமைை.

• லங்ை ுமை (Lungை fish)ை அதிகை ்ாட்களுககுை

�ண்ணீர்ைஇலலா நலைஉயிர்ைொழு்.

• தசயலைஃபிஷ்ை(SailைFish)ைகா்மைநெக்தந�விடை

அதிைநெக ாகைநீந�கைகூடியதுை( ணிககுை110ை

கிு).

• மிககை குநைொைை நெக்ததிலை நீநது்ை ுமை

கடலைகுதிநமயாகு்ை(SeaைHorse).ை

்தற்ந்போது �மது உணவு ்பழக்்கமுனற 
மோறி விைஙகு ்சோர் உணவு்கனை ந�ோக்கி ச்சன்று 
ச்கோண்டிருக்கிநறோம். அ்தைோல் ்கோல்�னட்கள், 
்பறனை்கள் மற்றும் ்கடல்ைோழ உயிரிைங்களின் 
ந ்த ன ை  அ தி ்க ரி த் து ள் ை து .  அ ்த ற் ந ்க ற் ்ப 
அைற்னற ைைர்பந்போரின் எண்ணிக்ன்கயும் 
அதி்கரித்துள்ைது.  �ோம் உண்ணும் உணவு 
்த ர ம ோ ்க  இ ரு க் ்க  ந ை ண் டு ச ம ன் ற ோ ல் 
இ வ வு யி ரி ை ங ்க ள்  � ன் மு ன ற யி ல் 
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மதிபபீடு

I.   வ்ோருததமோன 

விகடயளி 

(ஒரு மதிபவ்ண்)

1ை க ா ல ் ந ட க ளு க குை

ஏம டு்ை்சசுயி்ைந்ாயை_____________ .

(அ)ை நகா ா்ை (ஆ)ை துள்ளு ா்

(இ)ை சளிை (ஈ)ை நட ாயடு

2.ை நகா ா்ை ந்ாயை _____________ை ெநகை

்சசுயி்கோலைஏம டுகிைது.

(அ)ை 40ை (ஆ)ை 46

(இ)ை 50ை (ஈ)ை 56

3.ை ஆடுகளிமை்ம்பை ண்டல்தந�ை�ாககு்ை

ந்ாயை____________ .

(அ)ை அ்ந ைந்ாயை (ஆ)ைநகா ா்

(இ)ை துள்ளு ா்ைை (ஈ)ை தெகநகைசார்ப

4.ை ந க ாழிகளில ை ஏ ம  டு் ை ந ் ா யை

____________ .

(அ)ை மாணிகதகட்ை (ஆ)ை ாலகாயசசல

(இ)ை அநட  ாமைை (ஈ)ை அஃ ோ்சசு

5.ை கால்நடகளுககுை ஏம டு்ை  ாகடீரீயை

ந்ாயை____________ .

6.ை கால்நடகளிலை த�ாமைா�ை ந்ாயை

____________ .

7.ை கால்நடகளிலை காண  டு்ை அகை

ஒட்டுண்ணிை____________ .

8.ை கால்நடகளிலை காண  டு்ை பைை

ஒட்டுண்ணிகள்ையாநெ?

9.ை நகா ா்ை ந்ாயாலை கால்நடகளுககுை

ஏம டு்ை ாதி பைஒமறிநைைஎழுது.

10.ை  னி�ர்கநே்தை �ாககு்ை கால்நடை

ந ் ா ய க ளி ல ை _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

முககிய ாை�ாகு்.

11.ை  ாடுகநேை விடை எருந கநேை அதிக்ை

�ாககு்ைந்ாயை____________ .

12.ை  ாடுகளிமை இம்த�்ததிலை சர்ககநமை

ச்ததுககுநைொலை ஏம டு்ை ந்ாயை

____________ .

13.ை ஆடுகளிலைகருசசிந�வுைஏம டு்தது்ைந்ாயை

____________ .

14.ை நகாழிகளிலைஇம்த�நசாநகை ஏம டு்தது்ை

ந்ாயை____________ .

15.ை ுமகளுககுைஅழு்த�்ை மற்ை ாதி பிநைை

ஏம டு்தது நெை______ .

(அ)ை  ாகடீ்யா

(ஆ)ை்சசுயி்

(இ)ை பூசண்

(ஈ)ை �ம்ைகுநைந�ைநீர்

16.ை நீ்லை ________________ை குநைெ�மை

மூல்ைுமகளுககுைந்ாயைஏம டுகிைது.

17.ை  ாகடீ்யாொலை ுமகளுககுை ஏம டு்ை

இமண்டுைந்ாயகநேைஎழுதுக.

18.ை ுமகநேை �ாககு்ை ஒட்டுண்ணிகள்ை

யாநெ?

II. �ோன்கு வரி்களில் விகடயளி 

  (மூன்று மதிபவ்ண்்கள்)

19.ை கால்நடகநே்தை �ாககு்ை ந்ாயகளிமை

ெநககள்ையாநெ?

20.ை க ால்நட ை ந்ாயகள் ை எவொறை

 மவுகிமைை?

21.ை கால்நடகநேை  ாதிககு்ை த�ாமறை

ந்ாயகள்ையாநெ?

22.ை அநட  ாமை (ஆந்தமாகஸ்)ை ந்ாயை  மறிை

எழுது.

23.ை கால்நடகளிலை டிைந்ாயை மறிைஎழுதுக.

24.ை ஆடுகளுககுை ஏம டு்ை தெகநகை ந்ாயை

 மறிைஎழுதுக.
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IV. விரிவோன விகடயளி 

  (்தது மதிபவ்ண்்கள்)

38.ை நகாழிகளுககுைஏம டு்ைந்ாயகநே ை மறிை

விெ்.

39.ை ெேர் பைுமகளுககுைஏம டு்ைத ாதுொைை

ந்ாயைஅறிகுறிகள்ையாநெ?

ஆசிரியர் வசயல்்ோடு

1.ை கால்நடகள்ை  மற்ை ுமகநே்தை

�ாககககூடியை ந்ாயகநே ை  மறியு்,ை

அெமநைகைகட்டு  டு்தது்ைமுநைகநேயு்ை

அறியசைதசய�ல

மோணவர் வசயல்்ோடு

1.ை �ங்கள்ை குதியிலைஅலலதுைவீட்டிலைஉள்ேை

கால்நடகளுககுை ெரு்ை ந்ாயகநேை

அெமறிமை அறிகுறிகநேை நெ்ததுை

கண்டறியைமுயமசி்த�ல.

2.ை கால்நடை ந்ாயகளிமை ெருமுமை

 ாதுகா பைமுநைகநேைநகயாள்ெதுை மறிை

அறி�ல.

்ோர்கவ

1.ை HandைBookைofைAnimalைHusbandary,ை2002,ை

ICAR,ைNewைDelhi.

2.ை www.agritech.tnau.ac.in

25.ை ஆடுகளுககுை ஏம டு்ைதுள்ளு ா்ை ந்ாயை

 மறிைஎழுதுக.

26.ை ஆடுகளுககுைஏம டு்ைமூமறைந்ாயகநேகை

குறி பிடுக.

27.ை நகாழிகநே்தை�ாககு்ைந்ாயகள்ையாநெ?

28.ை மாணிகதகட்ைந்ாயை மறிைஎழுதுக.

29.ை ஒட்டுண்ணிகோலை ஏம டு்ை  ாதி பகள்ை

யாநெ?

30.ை கால்நடகளிலை பைை ஒட்டுண்ணிகோலை

ஏம டு்ை ந்ாயகநேகை கட்டு  டு்தது்ை

்ாட்டுமுநைகநேைஎழுதுக.

31.ை இம்த�ை ஒட்டுண்ணிகோலை ஏம டு்ை

 ாதி பகள்ையாநெ?

32.ை கால்நடை ந்ாயகளுககுை ெருமுமை

 ாதுகா பைமுநைகநேைவிெ்.

33.ை ுமகளுககுைஏம டு்ை த ாதுொைைந்ாயை

அறிகுறிகளிலைமூமறிநைைஎழுதுக.

34.ை ுமகநே்தை �ாககு்ை ஒட்டுண்ணிகோலை

ஏம டு்ை ாதி பகள்ையாநெ?ை

III. குறுகிய விகடயளி 

  (ஐநது மதிபவ்ண்்கள்)

35.ை கால்நடகநே்தை�ாககு்ைஏந�னு்ைஐநதுை

ந்ாயகநேை மறிைவிெ்.

36.ை ஆடுகளுககுை ஏம டு்ை ஏ�ாெதுை ஐநதுை

ந்ாயகளிமைஅறிகுறிகநேயு்ைகட்டு  ாட்டுை

முநைகநேயு்ைஎழுதுக.

37.ை ுமகநே்தை �ாககு்ை  ாகடீ்யை ந்ாயகள்ை

 மறிைவி்ொகைஎழுதுக.ை
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வேளாண்மையில் ைணி

னிய

(Role of Computer in Agriculture)

கணினி இரண்டாம் த�டாழிற்புரட்சிக்கு வழி 
ககடாலியுள்ளது.

வேளாண்மையிதலேயிததாழியநுடனம்ி

�ரவுகள்ள �கவலக்ளடாக மடாற்றினடால 
மட்டும் க�டா�டாது; அளவ மனி�னின் அன்்டா்த் 
க�ளவக்ககற்்வடாறு �ரிமடாற்்ப�் கவணடும். 
�கவலகள்ள  கேமிப�தும் ,  க�ளவப�டும் 
க�டாது மீட்த்டுப�தும், அவற்ள்ப �ரிமடாற்்ம் 
தேய�லும் �கவல மற்றும் �கவல த�டா்ர்பியல 
த�டாழிலநுட்�மடாகும் (ICT). 

க வ ்ள டா ண ள ம  ஒ ரு  சி க் க ல டா ன 
க ட் ் ள ம ப � டா கு ம் .  இ � ன்  � ல க வ று 
அ ங க ங க ள  ஒ ரு ங கி ள ை ந் து ,  இ ள ய ந் து 
தேயலடாற்றினடாதலடாழிய மனி�னின் அன்்டா்த் 
க�ளவகள்ளப  பூர்த்தி  தேயய  இயலடாது . 
இ ச த ே ய ல � டா ட் டி ல  க ணி னி ,  இ ள ை ய ம் , 
க�்லத�டாறி, மின்னஞேல க�டான்்வற்றின் �ஙகு 

 	 அறிமுகம்

மனி�னின் இன்றியளமயடா� க�ளவகள 
என்்டால உைவு, உள், உள்வி்ம் என்று 
ம ட் டு க ம  எ ண ணி க்  த க டா ண டி ரு ந் க � டா ம் . 
�ற்க�டாள�ய நவீன உலகில புதியத�டாரு க�ளவ 
இன்றியளமயடா��டாக இருக்கி்து. அது�டான் 
தகவல். மடாறிக்தகடாணடிருக்கும் �ர�ரப�டான 
உலகில  �கவல  �ரிமடாற்்ம்  �ள்�ட்்டால 
உலககம நின்று க�டாயவிடும்.

ககடாடிக்கைக்கடான �ரவுகள (Data) 
இ ந் �  அ ண ் த் தி ல  � ர வி க்  கி ் க் கி ன் ் ன .  
அவற்றுக்கு உருவம் தகடாடுத்து �கவலக்ளடாக 
(Information) மடாற்் ஒரு கருவி க�ளவ. 
அ�ற்குப த�யர்�டான் கணினி.

கற்கடாலத்தில கணடுபிடிக்கப�ட்் ேக்கரம் 
மனி� வடாழ்வியலில மிகப த�ரிய மடாற்்த்ள� 
ஏற்�டுத்தியது .  மு�ல  த�டாழிற்புரட்சிக்கு 
மின்ேடாரமும், நீரடாவி இயந்திரமும் வித்திட்்ன. 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

• அறிமுலம்ி(Introduction)

• வேளாண்மையில் ைணி

னியி(RoleிofிComputerிinிAgriculture)ி

• வேளாண்மையிதரவுததளம்ி

(Database in Agriculture)

• வேளாண்மையிதெயற்லகவலாள்ி

மறறும்ிததா்ைிஉணர்வியலிணி

னியி(RoleிofிSatellitesிandிRemoteி

SensingிinிAgriculture)

• புவிிஇருப்பிடிமு்ை்மி(Globalி

PositioningிSystem)

• புவிையயிதலேயிமு்ை்மி

(GeographicிInformationிSystem)

அருவி்ைிதயணனிஉளவோிலருவியாணி 

லாைிமறிந்துிதெைண.
-ிதிருகயைள்

14

AGRI_Chapter 14.indd   239 1/11/2020   12:25:01 PM



14 - வேளாண்மையில் ைணினிய 240

அத்தியடாவசியமடானது. �ற்க�டாது உலக்ளவில 
இளையப �யன்�டாடு அதிகரித்துக் தகடாணக் 
இருக்கி்து. எனகவ இத்த�டாழிலநுட்�ஙகள்ளப 
கவ்ளடாண  த�டாழிலில  �யன்�டுத்தி  நடாம் 
�யனள்ய கவணடும்.

 14.1	 	வேளாண்மையில்	கணினியின்	

பங்கு	(Role	of	Computer	in	

Agriculture)	

• இ டு த � டா ரு ட் க ள ,  உ ற் � த் தி ,  நி தி ப 
�திகவடுகள �ரடாமரிபபு.

• வஙகிச கேளவ.
• வயலுக்குளக்ளயும், த�டாளலவிலிருந்தும் 

�ணளை நிர்வடாகம் தேய�ல.
• டிரடாக்்ரில உைர்விகள த�டாருத்�ப�ட்டு, 

நிலத் �யடாரிபபு மு�ல அறுவள் வளர 
தேயல�டுத்து�ல.

• விள்ளத�டாருள ��ப�டுத்து�ல, கேமித்�ல, 
சிப�மிடு�ல க�டான்்வற்ள் நிர்வகித்�ல.

• உைவு ��ப�டுத்து�ல, �ரக்கட்டுப�டாடு, 
விள்ளத�டாருள இருபள�க் கண்றி�ல, 
வி ற் � ள ன ,  உ ை வு  வி ர ய ம டா வ ள � க் 
குள்த்�ல.

• தேலலி்பக�சி வழியடாக விவேடாயிகளின் 
இ்த்துக்கக  வந்து  விட்்  கவ்ளடாண 
வழிகடாட்டு�லகள  –  ேடாகு�டி  முள் , 
வடானிளல முன்னறிவிபபு, �யிர் �டாதுகடாபபு, 
ேந்ள� நிலவரம் க�டான்்ளவ. 

• இ ள ை ய த் தி ன்  வ ள ல � ்ள ங க ளி ல 
இ டு த � டா ரு ட் க ள ,  வி ள ்ள த � டா ரு ட் க ள 
�ற்றிய விவரஙகள கிள்த்�ல.

• இளைய வணிகம்.
• ஏ ற் று ம தி / இ ் க் கு ம தி  த � டா ் ர் � டா ன 

வழிமுள்களும், �டிவஙகளும் கிள்த்�ல.
• கடாலநள் �ரடாமரிபபு – கடாலநள்களின் 

எணணிக்ளகப �திவு, ஒவதவடாரு இன, 
வ ய து ,  � ரு வ த் தி ற் க டா ன  நி ர் ை ய ம் 
தேயயப�ட்்  உைவிளனக்  கண்றிந்து 
தகடாடுத்�ல, இனபத�ருக்க விவரம், �டால 
க்த்�ல, �டாலின் �ரம் கணடுபிடித்�ல, இ�ர 
�ரடாமரிபபு விவரஙகள்ளத் த�டாகுத்�ல.

• �சுஙகுடில �ரடாமரிபபு – சூழல கட்டுப�டாடு 
மற்றும் �ரடாமரிபபு, நவீன நடாற்்ஙகடாலில 
விள�கள்ள விள�த்�ல, ந்வு தேய�ல, 
�யிர் �ரடாமரிபபு

க�டான்் தேயலகளில கணினி முக்கிய 
�ஙகு வகிக்கி்து.  கமற்கண் தேயலகள்ள 
மனி�ர்கள்ளக் கடாட்டிலும் துலலியமடாகவும், 
விளரவடாகவும், கணினிளயப �யன்�டுத்துவ�ன் 
மூலம் தேயய முடிகி்து.

 14.2	 வேளாண்மையில்	தரவுததளம்	

அ ரு கி ப க � டா ன  வ ்ள ங க ள ்ள  � க் க 
அ்ளவில �யன்�டுத்� ேரியடான திட்்மி்ல 
கவணடும். அ�ற்கடான �டி�டான் �ரவுத்�்ளம், 
�ரவுகள்ள ஒழுஙகடான முள்யில த�டாகுப�க� 
� ர வு த் � ்ள ம டா கு ம் .  � ல க வ று  க வ ்ள டா ண 
க ம ம் � டா ட் டு த்  தி ட் ் ங க ள ,  வி ரி வ டா க் க த் 
திட்்ஙகள மற்றும் ஆரடாயசசித் திட்்ஙகள்ள 
ந ள ் மு ள ் ப � டு த் தி ,  க ண க டா ணி க் க 
முள்ப�டுத்�ப�ட்்  �ரவுத்�்ளம்  க�ளவ . 
ம த் தி ய ,  ம டா நி ல  அ ர சு த்  து ள ் க ள , 
�னியடார் நிறுவனஙகள,  மடாநில கவ்ளடாண 
�லகளலக்கழகஙகள, கவ்ளடாண அறிவியல 
நிளலயஙகள ,  அரசு  ேடாரடா  நிறுவனஙகள , 
வி வ ே டா யி க ள  க � டா ன் க ் டா ர டா ல  � ர வு க ள 
கேகரிக்கப�டுகின்்ன. இவற்ள் �குத்�டாயந்து, 
தேயலடாக்கம் தேயது, �கவலக்ளடாக மடாற்றி 
அரசுத் துள்களும், �னியடார் துள்களும், 
�னிப�ட்் நிறுவனஙகளும் �ரடாமரிக்கின்்ன.
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(அ)ிிஐககியிநாடுலள்ிெ்னயாயி

னராமரிகலப்னடும்ிசிைிதரவுததளிலள்

• FAOSTAT (உைவு மற்றும் கவ்ளடாண 
நிறுவன புளளி விவரஙகள) 

• AQUASTAT (நீர் மற்றும் கவ்ளடாணளம 
குறித்� புளளி விவரஙகள)

• AMIS (கவ்ளடாண ேந்ள�த் �கவல அளமபபு)

தி ட் ் மி டு � வ ர் க ள ,  நி ர் வ டா கி க ள , 
ஒருஙகிளைபபு முகவர்கள, ஆரடாயசசியடா்ளர்கள, 
த�டாழில முளனகவடார், விவேடாயிகள, மற்றும் 
க ல வி  நி று வ ன ங க ள ்ள ச  க ே ர் ந் � வ ர் க ள 
தகடாளளக முடிதவடுக்கவும், பிரசசிளனகளுக்குத் 
தீர்வு  கடாைவும் ,  கவ்ளடாண  நுட்�ஙகள்ள 
அறிந்து  தகடாள்ளவும் ,  த�டாழில  புரியவும் 
இளவ �யன்�டுகின்்ன. 

க ட் டு ள ர க ள ்ள ப  � ற் றி த்  த � ரி ந் து 
தகடாள்ள  உ�வுகின்்ன .  இளவ  �விர 
வி வ ே டா யி க ளு ம் ,  த � டா து ம க் க ளு ம் 
�யன்�டுத்திக்  தகடாளளும்  வளகயில 
க வ ்ள டா ண  � க வ ல க ள  கு றி த் � 
வ ள ல த் � ்ள ங க ளு ம் ,  த ே ய லி க ளு ம் 
இளையத்தில உள்ளன. 

14.2.1	 	தரவுததளம்	உளள	வேளாண	

பிரிவுகள

• நடாட்டின் இயற்ளக வ்ளம்
• ம ண ் ல  இ ய ற் ள க /க ட் டு ம டா ன  வ ்ள 

வளர�்ஙகள
• மரபின �லலுயிர் வ்ளம்
• வடானிளல/கடாலநிளல
• ஆயவுக்கட்டுளரகள
• திட்் கணகடாணிபபு
• நிறுவனஙகளின் இருபபுநிளல
• நிதி, நிதி ஒதுக்கீடு, தேலவு
• த�டாழிலநுட்�க் கணடுபிடிபபுகள

(ஆ)ிிஇந்தியாவியினராமரிகலப்னடும்ிசிைி

தரவுததளிலள்

• OGD (தி்ந்�தவளி அரசுத் �ரவுகள)
• India Crop Production Statewise 

(இந்திய மடாநிலவடாரியடான �யிர் உற்�த்தித் 
�கவலகள)

• NICNET (க�சிய �கவல ளமயத்�டால 
�ரடாமரிக்கப�டும்  மடாநில ,  மடாவட்் , 
மண்ல �கவலகள த�டாகுபபு)

• AGMARKNET (கவ்ளடாண ேந்ள� �கவல 
வளலயளமபபு)

இ து  க � டா ன் ்  � ல  � ர வு த் � ்ள ங க ள 
கவ்ளடாணளம  த�டா்ர்�டான  விவரஙகள்ளப 
த � ்  அ ள ம க் க ப � ட் டு  த ே ய ல � டா ட் டி ல 
உள்ளன .

• AGRICOLA, AGRIS,  ARISNET, 
I NA R I S  க � டா ன் ்  � ர வு த் � ்ள ங க ள 
கவ்ளடாண  ஆரடாயசசியடா்ளர்களுக்கும் , 
ம டா ை வ ர் க ளு க் கு ம்  க வ ்ள டா ண 

தமிழ்நாடு வவளநாண்மை பல்க்ைககழக வவளநாண இ்ையதளம்
இந்திய கவ்ளடாணளமக்கு ஒரு வியத்�கு மடாற்்ம் க�ளவப�டுகி்து. இந்� 
மடாற்்ஙகளுக்கடான வழிமுள்கள்ள �மிழ்நடாடு கவ்ளடாணளம �லகளலக்கழகம் 
�ல வழிகளில வழஙகி வந்�டாலும், விவேடாயிகள, மடாைவர்கள மற்றும் 
த�டாழில முளனகவடாருக்குத் க�ளவயடான  த�டாழிலநுட்�ஙகள, சி்பபு 

த�டாழிலநுட்�ஙகள, திட்்ம் மற்றும் கேளவகள, கவ்ளடாண தேயதிகள, ேந்ள� தேயதிகள, 
அரசு அறிவிபபுகள மற்றும் இ�ர நிகழ்சசிகள்ள, �ஙகள கவ்ளடாண இளைய�்ளமடான 
 www.agritech.tnau.ac.in வழியடாக தவளியிட்டு வழிந்த்துகி்து. கவ்ளடாண த�ருமக்களுக்குத் 
க�ளவயடான கவ்ளடாணளம, க�டாட்்க்களல, அறுவள் பின் த�டாழிலநுட்�ம், கவ்ளடாண விற்�ளன, 
வணிக கவ்ளடாணளம மற்றும் கடாலநள் �ரடாமரிபபு �ற்றிய அவவபக�டாள�ய �கவலகள்ள 
உ்னுக்கு்ன் வழஙகி வருகி்து. இந்� இளைய�்ளத்தின் முக்கிய கநடாக்கம் உழவர்களின் 
வடாழ்வடா�டாரத்ள� உயர்த்து�ல ஆகும்.
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• கவ்ளடாண இடுத�டாருட்கள
• கிரடாம நிளல �கவல
• கவ்ளடாண கட்டுமடானஙகள
• நிர்வடாக �திவுகள/ஆவைஙகள
• ேந்ள�  நிலவரம்  (விளல /வணிகம் /

ஏற்றுமதி/இ்க்குமதி/�கிர்மடானம்)
• மனி� வ்ள கமம்�டாடு

 14.3	 	வேளாண்மையில்	

செயற்ககவகாள	மைறறும்	

சதா்ை	உணர்வியலின்	பங்கு	

த�டாளல உைர்வியல (Remote sensing) 
என்�து  கணணுக்குத்  த�ரிகின்்  மற்றும் 
த�ரியடா�  �ரவுகள்ளத்  த�டாளலவிலிருந்து , 
ஒ ரு  த � டா ரு ள ்ள த்  த � டா ் டா ம க ல க ய 
கேகரிக்கும் நுட்�மடாகும்.  வடானூர்திகளிலும், 
தேயற்ளகக்ககடாளகளிலும் இ�ற்தகன உள்ள 
சி ் ப பு  பு ள க ப � ் க்  க ரு வி ,  உ ை ர் வி க ள , 
ஒளிக்கற்ள்கள/கதிர்கள,  ஒலி அளலகள 
ஆ கி ய வ ற் ள ் ப  � ய ன் � டு த் தி  � டி ம ங க ள 
(Images) எடுக்கப�டுகின்்ன.

ரிகேடார்்ஸேடாட் – 2 (Resourcesat-2), 
ரிகேடார்்ஸேடாட் – 2A (Resourcesat – 2A), 
கடார்க்டாேடாட் – 1 (Cartosat – 1) லடாணட்ேடாட் 
– 8 (Landsat – 8), தேன்டிதனல – 2 (Sentinel 
– 2), RISAT – 1, கல�னடா – 1, இன்ேடாட் – 3D 
(INSAT – 3D), இன்ேடாட் – 3DR (INSAT 
–  3DR) க�டான்்  தேயற்ளகக்  ககடாளகள 
உ�டாரைஙக்ளடாகும்.

இ ள வ  அ ண ் த் தி ல ,  அ வ ற் றி ன் 
சுற்றுப�டாள�க்குச தேன்்வு்ன், அஙகிருந்து 
சி ல  ஒ ளி க் க ற் ள ் க ள ்ள  அ னு ப பு கி ன் ் ன . 
இக்கற்ள்கள புவியில உள்ள த�டாருளின் மீது 
விழும்க�டாது, சில நி்க்கற்ள்களின் த�ரும்�குதி 
இபத�டாருட்க்ளடால உறிஞேப�டுகின்்ன. சில 
நி்க்கற்ள்கள  குள்வடாக  உறிஞேப�ட்டு , 
த � ரு ம்  � கு தி  த ே ய ற் ள க க் க க டா ளு க் க க 
தி ரு ப பி  அ னு ப � ப � டு கி ன் ் ன .  தி ரு ம் பி 
வரும் நி்க்கற்ள்கள, தேயற்ளகக்ககடாளில 
உள்ள உைர்விகளின் முலம் �டிமஙக்ளடாக 
மடாற்்ப�டுகின்்ன. சில தேயற்ளகக்ககடாளகள 

ஒளிக்கற்ள்கள்ள அனுபபுவதிலளல. மடா்டாக 
இயற்ளகயிகலகய த�டாருட்களிலிருந்து ஒளிரும் 
கதிர்கள்ள  (சூரிய  ஒளிளயப  த�டாருட்கள 
உறிஞசி, தவளிவிடும் கதிர்கள) உைர்விகள 
உைர்ந்து ,  �டிமஙக்ளடாக  மடாற்றுகின்்ன . 
நிலம், நீர், �டாவரஙகள, மளலகள, ேடாளலகள, 
கட்்்ஙகள க�டான்் ஒவதவடான்றும், ஒவதவடாரு 
வி�மடான நி்த்ள� பிரதி�லிக்கின்்ன.

இ ப � டி ம ங க ள  ( பு ள க ப � ் ங க ள ) 
சில குறிபபிட்் தமன்த�டாருட்க்ளடால (உ.ம் 
–  ERDAS IMAGINE,  POLSAR pro) 
த�ளிவடாக்கப�டுகின்்ன. இ�ற்கு இலக்கமுள் 
� டி ம ச  த ே ய ல டா க் க ம்  ( D i g i t a l  I m a g e 
Processing) என்று த�யர்.

உ ை ர் வி க ்ள டா ல  உ ை ர ப � ட் ்  ஒ ளி 
அ்ளளவ ளவத்து, கவறு�டாடு தநறிப�டுத்�ப�ட்் 
�டாவரக் குறியீடு (Normalized Difference 
Veget at ion  Index  –  NDVI) ,  மற்றும் 
உயர்த்�ப�ட்் �டாவரக் குறியீடு (Enhanced 
Ve g e t a t i o n  I n d e x  –  E V I )  க � டா ன் ் 
சூத்திரக்குறியீடுக்ளடாக மடாற்்ப�டுகின்்ன. 
இ�ளனக்  தகடாணடு  புவி  மற்றும்  �டாவரம் 
� ற் றி ய  � ல  அ றி ய  � க வ ல க ள ்ள ப  
த�்லடாம்.
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• எதிர்கடால  முடிவுகள்ள  எடுக்க  க்ந்� 
மற்றும் நிகழ்கடால கடாலநிளலத் �ரவுகள்ள 
கேகரித்�ல

• � யி ர்  ே டா கு � டி  � ணி க ள  ே ரி ய டா க ப 
பி ன் � ற் ் ப � டு கி ன் ் ன வ டா  எ ன் று 
கணகடாணித்�ல

• துலலிய  �ணளையத்தில ,  கேகரித்� 
�ரவுகள்ளப �யன்�டுத்து�ல

தேயற்ளகக்ககடாள �டிமஙகள்ள, க்ள 
ஆயவின்  மூலம்  கிள்த்�  �கவலகக்ளடாடு 
இ ள ை த் து  � ல க வ று  க வ ்ள டா ண 
த ே ய ல தி ட் ் ங க ள ்ள  ந ள ் மு ள ் ப � டு த் � 
�யன்�டுத்�லடாம்.

14.3.1	 பயன்பாடு

• � யி ர்  உ ற் � த் தி ள ய 
முன்கூட்டிகய கணித்�ல

• �யிர்  வ்ளர்சசி  மற்றும் 
இழபள�க் கைக்கிடு�ல

• �யிர்கள்ள/�டாவரஙகள்ள இனஙகடாணு�ல

• �யிர் ேடாகு�டி �ரபள�க் கைக்கிடு�ல

• �யிர்  விள�த்�/ந்வு  தேய�  நடாள்ளக் 
கைக்கிடு�ல

• � யி ர்  அ ய ற் சி ,  வ ் ட் சி ,  நீ ரி ன டா ல 
மூழ்கியிருத்�ல ,  தவள்ளம்  க�டான்் 
பி ர ச சி ள ன க ள ்ள க்  க ண டு பி டி த் து , 
கணகடாணித்�ல

• � யி ரி ல  உ ள ்ள  ஈ ர த் � ன் ள ம ள ய க் 
கண்றி�ல

• �யிரில  கடாைப�டும்  ஊட்்சேத்துக் 
குள்�டாட்டிளன கண்றி�ல

• �யிரின் அ்ர்த்திளயக் கைக்கிடு�ல

• பூசசி மற்றும் கநடாய �டாக்கப�ட்் �யிர்கள்ள 
இ ன ங க ண டு ,  � டா க் கு � ல  ஏ ற் � ட் ் 
�ரப�்ளளவக் கைக்கிடு�ல

• மண  வளர�்ம் , நிலப�ரபபின்  அ்ளவு 
மற்றும்  �ரம்  குள்ந்�  நிலப�ரபபின் 
�்வளரவு �யடாரித்�ல

• பி ர ச சி ள ன யு ள ்ள  ம ண ள ை 
இனஙகடாணு�ல

• மணணின் ஈரத்�ன்ளமளயக் கைக்கிடு�ல

• ம ண  க ம ம் � டா ட் டு ப  � ணி க ள 
நள்த�றுவள�க் கணகடாணித்�ல

• நீர்ப�டாேன கணகடாணிபபு மற்றும் நிர்வடாகம்

• நீர் மூலஙகளின் �் வளரவு (Mapping)

• நீர்பபிடிபபு நிர்வடாகம்

• கடாலநிளல  மடாற்்த்ள�  முன்கூட்டிகய 
கணித்�ல

• க�ரி்ர் கமலடாணளம

• வளிமண்ல ஈரப��த்ள�க் கண்றி�ல
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இ ரு ந் து  க ண டு பி டி க் கு ம் 
முள்யடாகும். வடான்தவளியில 
�ல தேயற்ளகக்ககடாளகள்ள 
அ னு ப பி ,  பு வி ள ய ச  சு ற் றி 
த வ வ க வ று  � டா ள � யி ல 
சுற்்ச  தேயது ,  வடாதனடாலி 
மின்கடாந்� அளலகள்ள வடானிலிருந்து த�ற்றும், 
தேலுத்தியும், புவியில ஓர் உைர்கருவி உள்ள 
இ்த்ள�த் துலலியமடாக அறியப �யன்�டும் 
முள்யடாகும். இருபபி்த்ள� அறியப �யன்�டும் 
கருவிக்கு புவியிடஙகநாட்டி (GPS) என்று த�யர்.

இது  அதமரிக்கடாவின்  �டாதுகடாபபுத் 
துள்யடால 1973ல உருவடாக்கப�ட்டு, வடானூர்திப 
�ள்யடால நிர்வகிக்கப�டுகி்து. 1995 ஆம் 
ஆ ண டு  மு � ல  இ து  உ ல க ம்  மு ழு வ து ம் 
இயஙகக்கூடிய�டாக மடாறியது. இ�ன் த�யர் 
நவ்ஸ்டார் GPS (NAVSTAR GPS) ஆகும்.ஆனடால 
நள்முள்யில GPS என்று அளழக்கப�டுகி்து 
இம் முள்ளமயில 31 தேயற்ளகக் ககடாளகள 
சுற்றுப�டாள�யில உள்ளன.

நடான்கு  அலலது  அ�ற்கு  கம லடான 
த ே ய ற் ள க க் க க டா ள க ள  உ � வி யு ் ன் 
க டா ல ப � ரி ம டா ை த் ள � யு ம்  க ை க் கி ல 
தகடாணடு  புவியில  த�டாருள  உள்ள  இ்ம் 
க ண ் றி ய ப � டு கி ் து .  1 5  மீ  து ல லி ய ம் 
கிள்மட்்த்தில கிள்க்கி்து. 

துலலியப �ணளையத்தில GPSஇன் 
�யன்�டாடு அ்ளப�ற்கரியது. இதில GPS மற்றும் 
GIS இளைந்து  தேயல�டுகின்்ன .  இளவ 
�ணளையத் திட்்மி்ல, வயல �்வளரவு, மண 
மடாதிரி எடுத்�ல, டிரடாக்்ருக்கு வழிகடாட்டு�ல, 
உற்�த்திப  �்  வளரவு  மற்றும்  கவறு�ட்் 

இந்திய விணதவளி ஆரடாயசசி நிறுவனம் 
( I S R O ) ,  க � சி ய  த � டா ள ல  உ ை ர் வி ய ல 
ளமயம் (NRSC), இந்திய வடானிளலயியல 
துள் (IMD), புவி அறிவியல அளமசேகம் 
(MOES), கவ்ளடாணளம மற்றும் விவேடாயிகள 
நல  அளமசேகம்  (MOA & FW) ஆகிய 
துள்கள இளைந்து விணதவளி, கவ்ளடாண 
வடானிளலயியல மற்றும் நில அடிப�ள்யிலடான 
கவ்ளடாண  தவளிப�டாட்டிளனக்  (Output) 
க ணி க் கு ம்  � ணி யி ள ன யு ம்  ( FA S A L ) , 
க�சிய கவ்ளடாண வ்ட்சி மதிபபீடு மற்றும் 
கணகடாணிபபுப (NADAMS) �ணியிளனயும் 
த ே ய கி ன் ் ன .  த � டா ள ல  உ ை ர் வு த் 
த�டாழிலநுட்�த்தின் மூலம் பிரசசிளனகளுக்கு 
விளரவடாக தீர்வு கடாை முடிகி்து.

 14.4	 புவி	இருப்பிட	மு்ை்மை	

புவி இருபபி் முள்ளம என்�து புவியின் 
ஒரு குறிபபிட்் இ்த்ள�த் துலலியமடாக வடானில 
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�ற்றிய �கவல, குறிபபிட்் இ்த்திற்குரிய ஆரம்� 
ேடாகு�டி கவளலகள்ளச தேயய உ�வுகி்து. 
ேடாளல, நீர்ப�டாேன வழி அளமத்�ல க�டான்் 
�ணிகளுக்கும் GPS உ�வுகி்து.

 14.5	 புவியியல்	தகேல்	மு்ை்மை	

புவியியல் தகவல் மு்ை்மை என்�து 
புவியியல த�டா்ர்புள்ள குறிபபிட்் �கவலகள்ள 
ஒருஙகிளைக்கவும், கேகரிக்கவும், த�டாகுக்கவும், 
�குத்�டாயவும், �கிரவும், கடாட்சிப�டுத்�வும் 
வலலளம தகடாண் ஒரு கணினி முள்ளம ஆகும். 

இடுத�டாருள இடு�ல க�டான்் �ணிகள்ள தேயயப 
�யன்�டுகின்்ன. மளழ, தூசு, �னி, இருள 
க�டான்் த�ளிவடான சூழல இலலடா� கநரஙகளில 
மிகவும் உ�வியடாக உள்ளது. �ற்க�டாது துலலியப 
�ணளையத்தில உரஙகள, �யிர் �டாதுகடாபபு 
இரேடாயனஙகள க�டான்் த�டாருட்கள்ள மிகத் 
துலலியமடாக, க�ளவப�டும் இ்த்தில இடுவ�டால 
இடுத�டாருள  தேலவு  குள்கி்து ;  மகசூல 
அதிகரிக்கி்து; சுற்றுசசூழல மடாசு�டுவதிலளல. 
இது கணினி, �ரவு கேகரிக்கும் உைர்விகள 
மற்றும் GPSஇன் உ�விகயடாடு தேயயப�டுகி்து.

வயலில  கடாைப�டும்  பூசசி ,  கநடாய , 
கள்ளகளின் இ்த்ள�, இள�ப �யன்�டுத்தி 
அறிய முடிகி்து. இந்� �கவளலக் தகடாணக் 
�யிர் �டாதுகடாபபு இரேடாயனஙகள்ள வடானூர்தி 
மூலம்  த�ளிக்க  முடிகி்து .  இடுத�டாருள 
த�ளிக்க வலவரிலலடா வடானூர்தி (Drone) 
� ய ன் � டு த் � ப � டு கி ் து .  அ தி க ம டா க த் 
த�ளித்�லும், த�ளிக்கத் �வறு�லும் இள�ப 
� ய ன் � டு த் து வ � டா ல  � வி ர் க் க ப � டு கி ் து . 
கவ்ளடாண ேடாகு�டி கவளலகள்ளச தேயய மனி� 
இயந்திரஙகள (Robots) �யன்�டுகின்்ன. GPS 
மூலமடாக துலலியமடாக கைக்கி்ப�டும் மகசூல 

இதர	செயற்ககவகாள	

இடங்காண	அ்மைப்புகள

GLONASS ரஷயா

Galileo ஐவராப்பியியூ யண

Beidou சீைா

IRNSS இந்தியாி(மணடைம்)

QZSS ஜப்னாணி(மணடைம்)

துயலியப்ினண்ணயததியில் 
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• மண மற்றும் கவ்ளடாண வ்ளஙகள்ளப 
�ரடாமரித்�ல

• நீர்ப�டாேன நிலப�ரபபின் வளரவு
• மண, நீர் சீர்திருத்தி �குப�டாயவு (Analysis)
• � யி ர் க ளு க் க க ற் ்  இ ் த் ள � யு ம் , 

இ்த்துக்ககற்் �யிளரயும் க�ர்ந்த�டுக்க 
உ�வு�ல

• மண அரிமடானத்ள� அள்யடா்ளம் கணடு, 
சீர்திருத்தும் �ணி கமற்தகடாளளு�ல

• தி்ன்  மிக்க  வடிகடால  வேதி  தேயய 
முகபபுப�் மடாதிரி (Elevation Model) 
�யடாரித்�ல

• வ்ட்சி, தவள்ளம், பூசசிகளின் கூட்்ம் 
க�டான்்வற்ள்ப  �ற்றி  முன்கூட்டிகய 
அறிந்து அ�ற்கடான �குந்� ந்வடிக்ளக 
எடுத்�ல

• வனவ்ளம் �டாதுகடாத்�ல
• வி ல ங கு க ளி ன்  ந ் ம டா ட் ் த் ள � யு ம் , 

எணணிக்ளகளயயும்  கணகடாணித்து , 
கைக்கிடு�ல

• மீன் வ்ளம் �ற்றிய கைக்கீடு க�டான்் �ல 
வி�மடான �யன்�டாடுகள புவியியல �கவல 
முள்ளமயின்  மூலம்  கிள்க்கின்்ன . 
இது  நடாம்  த�ற்்  அறிவுக்கும்  நடாம் 
தேயல�டும்  வி�த்திற்கும்  இள்கய 
உள்ள இள்தவளிளய இளைக்கி்து. 
வ்ளஙகுன்்டா கவ்ளடாணளமக்கு இதுகவ 
ஏற்் த�டாழிலநுட்�ம் ஆகும். 

�ற்க�டாள�ய உலகம் க�டாட்டி நிள்ந்�து; 
கவ்ளடாண உலகம் மிடுக்கடானது. கவ்ளடாண 
வளரவு தினேரி தேயலடாகிவிட்்து. கவ்ளடாணளம 
மற்றும்  கிரடாமபபு்  வ்ளர்சசிக்கு  இபபுதிய 
த�டாழிலநுட்�ஙகள இன்றியளமயடா��டாகிவிட்்ன. 
இ ப க � டா ள � ய  உ ல க ம்  இ ள ை ய  உ ல க ம் 
அலலது த�டாருட்களின் இளையம் (Internet 
of  Things)  என்று  அளழக்கப�டுகி்து . 
இபபுதிய  த�டாழிலநுட்�ஙகக்ளடாடு  �கவல 
த�டாழிலநுட்�ம், உயிர்த் �கவல த�டாழிலநட்�ம், 
மீ நு ண  த � டா ழி ல நு ட் � ம்  க � டா ன் ்  ந வீ ன 
உத்திகள்ள கவ்ளடாணதுள் அரவளைத்துக் 
தகடாணக் தேன்்டால அளனவரின் �ட்டிலும் 
ஆகரடாக்கியமடான உைவு நிள்ந்திருக்கும்.

�ரவு,  தமன்த�டாருள,  வன்த�டாருள, 
மனி�ர்கள, தேயமுள்கள, �யன்�டாடுகள, 
ஆகியன அ்ஙகியக� GIS ஆகும். இது அரசு, 
�னியடார்  துள்கள ,  கலவி  நிறுவனஙகள 
மற்றும்  விவேடாயிக்ளடால  கநரடியடாகவும் , 
மள்முகமடாகவும் �யன்�டுத்�ப�ட்டு வருகி்து. 

நில  அ்ளவீடு  (Sur ve y) ,  மணபுல 
ஆயவு, சுற்்டாயவு, க்ள ஆயவு கமற்தகடாணடு 
கேகரிக்கப�ட்் புவிேடார் �ரவுகள, �ரவுத்�்ளம், 
புளளி  விவரம்  கேகரித்�ல ,  �திகவட்டில 
குறிக்கப�ட்் �ரவுகள, வடான்வழிப புளகப�்ம், 
த�டாளல உைர்வுப �டிமஙகள, நில வளர�்ஙகள, 
GPS ஒளிப�் அ்ளவியலின் மூலம் கிள்த்� 
�ரவுகள்ள ,  தமன்த�டாருட்கள  மூலமடாகப 
�குத்�டாயந்து, ஒகர �்ளத்தில தகடாணடு வந்து 
மனி� வடாழ்வின் க�ளவக்ககற்� முடிவுகள 
எடுக்க GIS உ�வுகி்து. இவவடாறு �ரவுகள்ள 
�குத்�டாய ArcGIS, QGIS, GRASS, SAGA 
GIS, ER Mapper, Map Info, Auto CAD MAP 
க�டான்் �ல சி்ந்� தமன்த�டாருட்கள உள்ளன.

14.5.1	 பயன்கள

• �யிர் வளரவு (Mapping), �யிர் நலம், 
மகசூல கணிபபு

• � யி ர்  ே டா கு � டி யி ல  க டா ை ப � டு ம் 
மடாற்்ஙகள்ளக் கணடு, �யிர் மடாதிரி (Crop 
Model)கள்ள உருவடாக்கு�ல

• நில அ்ளளவப �திகவடு உருவடாக்கு�ல
• கவ்ளடாண நில வளரவு

•  GIS இன் �ந்ள� – ரடாஜர் 
் டா ம் லி ன் ே ன்  (Roger 
Tomlinson). இவர் கன்டா 
நடாட்ள்ச கேர்ந்�வர் 

• இந்தியடாவின் மு�ல தேயற்ளகக்ககடாள 
- ஆர்ய�ட்்டா (கேடாவியத் ஒன்றியத்�டால 
ஏவப�ட்்து)

• இ ந் தி ய டா வி ல  க ட் ் ள ம க் க ப � ட் ் 
ஏவுகலம் மூலமடாக ஏவப�ட்் மு�ல 
தேயற்ளகக் ககடாள - கரடாகிணி 
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சொறசபாருடகளஞ்சியம்

தரவுகள	 Data	

தகேல்	 Information

ேழிகாடடுதல்	 Guidance	

தரவுததளம்	 Database

படி	 Step	

சகாள்க	

ேகுப்பாளர்	

Policy	maker	

நிர்ோகி Administrator	

ஒருங்கி்ணப்பு	

முகேர்	

Coordinating	Agent	

சதாழில்	

மு்ைவோர்	

Entrepreneur

ே்ைததளங்கள	 Websites

செயலிகள Applications	

படிமைங்கள Images

கற்ைகள Bands	

மைண	ே்ரபடம் Soil	Mapping	

ேைேர் Pilot	

கள	ஆய்வு	 Field	observation	

மைணபுை	ஆய்வு	 Soil	Survey	

சுறைாய்வு	 Roving	Survey	

புவிொர்	தரவு	 Spatial	Data	

புளளி	விேரம்	 Statistics	

ோன்ேழிப்	

பு்கப்படம்	

Aerial	Photography	

சதா்ை	உணர்வுப்	

படிமைங்கள	

Remote	Sensing	

Images	

நிை	ே்ரபடங்கள Toposheets	

பழசமைாழி

• வமறவலிம்ைிதனயதாய,ிகிைகவலி

தேள்ளம்

• ஓர்ிஊருகயிஒருிேழியா?ிஒணனதுி

ேழிி

• ஏரிிநி்ைந்தாயில்ரிலசியும்

ஒளிப்பட	அளவியல்	 Photogrammetry	

சமைன்சபாருள	 Software	

ேன்சபாருள	 Hardware	

கணிப்பு	 Prediction	

பதிவேடு	 Record	

நிைே்ரவு	 Mapping	

பகுப்பாய்வு	 Analysis	

ேடிகால்	 Drainage	

முகப்பு	 Elevation	

கணககிடுதல்	 Assessment	

மிடுககு Smart	

இ்ணய	உைகம்	 Internet	of	Things	

உயிரித	தகேல்	

சதாழில்நுடபம்	

Bio	-	technology	

மீநுண	சதாழில்	

நுடபம்	

Nano	-	technology	

இ்ணயம்	 Internet	

வதடல்	சபாறி Search	Engine	

மின்ைஞ்ெல்	 E	-	mail	

விரயம்	 Wastage	

மீடசடடுததல்	 Retrieval	

உறிஞ்ெப்படுதல்	 Absorption	

உணர்வி	 Sensor	

பரிமைாறைம்	 Transfer	/	

Dissemination	

சிககல்	 Complex	

சதாடர்பியல்	 Communication	

தீர்வு	காணுதல்	 Decision	Making	

செயைாககம்	 Processing	

புவி	இருப்பிட	

மு்ை்மை

Global	Positioning	

System

புவியியல்	தகேல்	

மு்ை்மை

Geographic	

Information	System
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8.ி புவிையிஉள்ளிஓர்ிஇடத்ததிதுயலியமாலி

அறியிஉதவும்ிலருவிி_______________ .
(அ)ி புவிைடிலாடடிி

(ஆ)ிதெயற்லகவலாள்ி

(இ)ி ல் ி

(ஈ)ி தி்ெலாடடிி

9.ி அதமரிகலி னாதுலாப்புதி து்ையாயி

உருோகலப்னடடதுி_____________ .
(அ)ி GPSி (ஆ)ி IRNSS

(இ)ி GLONASSி (ஈ)ி QZSSி

10.ி புவிைடிலாடடிையிஇரணடுிதெயற்லகி

வலாள்லளிணிஉதவிிவனாதுமாைது.

(ஆம்/ிஇய்ை)ி

11.ி து ய லி ய ி ன ண ்ண ய த தி யி

வத்ேப்னடுன்ேி_____________ .
(அ)ி GISிமறறும்ிGPS

(ஆ)ிதரவுலள்

(இ)ி தரவுததளிலள்

(ஈ)ி அ்ைததும்ி

II.	நான்கு	ேரிகளில்	வி்டயளி 

	 (மூன்று	மைதிப்சபணகள)

12.ி தலேயி ததாடர்பியயி ததாழியநுடனம்ி

எணைாயிஎணை?

13.ி தெயலிடப்வனசிிேழியாலிவிேொைலளிணி

இடததுகவலி ேந்துவிடடி வேளாணி

ேழிலாடடுதயல்ளகிகூறுல.

14.ி லாயந்டப்ி னராமரிப்பியி ல் ்யி

எவோறுினயணனடுததைாம்?

15.ி தரவுதி தளிலள்ி யாராய, ி எப்னடிி

னராமரிகலப்னடுகிணைை?ி

16.ி ஐககியிநாடுலள்ிெ்னயாயினராமரிகலப்னடும்ி

சிைிதரவுததளில்ளப்ினறறிிகூறுல.

17ி இந்தியாவியி னராமரிகலப்னடும்ி சிைி

தரவுததளில்ளப்ினறறிியறிப்புிே்ரல.

18.ி வேளாணி ஆராயச்சியாளர்லளுகயம்,ி

மாணேர்லளுகயம்ி வத்ேப்னடும்ி

தரவுததளிலள்ியா்ே?

19.ி ததா்ைிஉணர்வியயிஎணைாயிஎணை?

மைதிப்பீடு

I	 	சபாருததமைாை	

வி்டயளி		  

(ஒரு	மைதிப்சபண)

1.ி உைகிணி புதியததாருி இணறிய்மயாதி

வத்ேி_____________ .
(அ)ி உணவுி (ஆ)ி உ்டி

(இ)ி உ்ைவிடம்ிி (ஈ)ி தலேயி

2.ி தலேயலளாலி மாறைி _____________ 

வத்ே.

(அ)ி தரவுலள்ிி (ஆ)ில் ி

(இ)ி இடுதனாருள்ிி (ஈ)ி புவிி

3.ி அருகிப்வனாைி ேளில்ளதி தகலி

மு்ைையி னயணனடுததி ___________ 
வேணடும்.

(அ)ில் ி (ஆ)ி ெரியாைிதிடடமிடயி

(இ)ிஅறிோறையி (ஈ)ி இயந்திரிலள்ி

4.ி தரவுல்ளி ஒழுிலாைி மு்ைையி

ததாயப்னதுி_____________ிஆயம்.
(அ)ி திடடமிடயிி (ஆ)ி ேழிலாடடுதயி

(இ)ி தரவுததளம்ிி (ஈ)ி தலேயி

5.ி ஐககியிநாடுலள்ிெ்னயாயினராமரிகலப்னடும்ி

தரவுததளம்ி_____________ .
(அ)ி FAOSTATி (ஆ)ி NICNET

(இ)ி AGMARKNETி (ஈ)ி OGDி

6.ி தத ா்ைி உணர்வுி தெயற்லகி

வலாள்லளியிஒளிகலதிர்ல்ளிஉணர்ந்துி

னடிமிலளால ி ம ாறை ி உதவுேதுி

_____________ .
(அ)ி தெயலிி

(ஆ)ிதரவுததளிலள்ி

(இ)ி உணர்விலள்ி

(ஈ)ி வொைார்ினை்லலள்ி

7.ி பு்லப்னடில்ளதி ததளிோகயம்ி

தமணதனாருள்ி_____________ .
(அ)ி AGRISி (ஆ)ி GRASS

(இ)ி NICNETி (ஈ)ி ERDASிIMAGINE
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20.ி த த ா ் ை ி உ ண ர் வி ய லி யி

னயணனடுதத ப் னடும் ி த ெயற்லகி

வலாள்லளியிமூணறி்ைிஎழுதுல.ி

21.ி துயலியி னண்ணயததிணி னயணலள்ி

யா்ே?ி

22.ி துயலியி னண்ணயததியி GISி மறறும்ி

GPSிஏணிவத்ேப்னடுகிணைை?

23.ி புவிையயி தலேயி மு்ை்மி எணைாயி

எணை?

24.ி புவிையயி தலேயி மு்ை்மைய,ி

தரவுல்ளப்ி னயததாயப்ி னயணனடும்ி

த மணத ன ாரு ட லள் ி மூணறி்ைப்ி

னடடியலிடுல.ி

III	குறுகிய	வி்டயளி 

	 (ஐந்து	மைதிப்சபணகள)

25.ி வேளாண்மையி தரவுததளம்ி –ி யறிப்புி

ே்ரல.

26.ி னதிைளிகல.ி

(i)ி புவிி இருப்பிடி மு்ை்மி எணைாயி

எணை?

(ii)ி புவிைடிலாடடிிஎணைாயிஎணை?

27.ி புவிையய ி த லேய ி மு்ை்மி

வ ே ள ாண் ம ை ய ி எ வ ே ா றுி

னயணனடுததப்னடுகிைது?

I V 	 வி ரி ே ா ை 	 வி ் ட ய ளி 

	 (பதது	மைதிப்சபணகள)

28.ி வேளாண்மையி ல் ைணி னி்லி

விேரி.ி

29.ி எந்ததந்தி வேளாணி னயணனாடடிறலாலி

தரவுததளிலள்ிஉருோகலப்னடடுள்ளை?

30.ி வேளாண்மையி தெயற்லகவலாள்ி

மறறும்ி ததா்ைிஉணர்வியலிணி னியி

எணை?

31.ி வ ே ள ாண் ம ை ய ி த த ா ் ைி

உணர்விய்ைப்ி னயணனடுததுேதாயி

ஏறனடும்ிநண்மலள்ியா்ே?

ஆசிரியர்	செயல்பாடு

1.ி வேளாணிதலேயிததாழியநுடனம்ினறறிி

விளகயதய.

2.ி வேளாண்மையில் ிஎப்னடிி

னயணனடுகிைதுிஎணனதுினறறிிவிளகயதய.ி

மைாணேர்	செயல்பாடு

1.ி வேளாண்மையில் ைணி

னிகி்ைிஅறிந்துிதலாள்ளுதய

2.ி வேளாண்மையிஇ்ணயதளததிணி

னயணனாடுினறறிிஒப்ன்டவுிதயார்ிதெயதய

3.ி ்லவனசிைணிமூைம்ிவேளாண்மையி

எணைிதெயயனாடுலள்ிவமறதலாள்ளைாம்ி

எணன்தப்ினறறியிே்ரவுிதயார்ிதெயதய.

பார்்ே

1.ி Sabesh,ிM.2007.ிComputerிApplicationிinி

AgriculturalிResearch.ிIn:ிModelிTrainingி

Course.ிwww.cicr.org.in>pdf>els

2.ி https://grindgis.com>remoteிsensing

3.ி www.quora.com

4.ி https://pib.nic.in

5.ி https://nrsc.gov.in>Agriculture

6.ி https://www.gps.gov

7.ி www.aabrys.com

8.ி www.gislounge.comி

9.ி https://gisgeography.com

10.ி https://geospatialworld.net

11.ி HandbookிofிAgriculture.2017,ிICAR,ிNewி

DelhiிP:ி1528-1552
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மேல்நிலை இரண்லாஇ்லல

ேணடுல மணதிணி

PartலIIIல–லVocationalலSubjects

மேளணஇலஅறி யலல/லAgriculturalலScience

ிமிழ்லேழில/லTamilலVersion

மாதிரி 

வினாத்ாள்

பகுதி I

குறிப்பு: அனனதது வினாக்களுககும் பதிலளிக்கவும்.

I. சரியான வினைனயத த்ர்ந்்டுதது எழுது்க. 15 x 1 = 15

1.ல ஒளிலஅரர்தடநயல_______________ல
அிகணலலகுறிப்பிரிண்.ல

(அ)ல ிக்ஸ்ல (ா)ல பிுக்ஸ்

(ை)லகசெமீல (ஈ)ல அடி

2.ல சினநமயினலவீுயலஒட்்லை க்ல

_______________.

(அ)ல VPMல3

(ா)லசெௌகணட்லா ஞ்சுலகுட்நர

(ை)லVHCல1

(ஈ)ல ALRல2ல

3.ல செற்பயிுலலதுதிெணகல

குநை்பணட்டிமணலலஏற்ப்்லமெணய்ல

_______________.

(அ)லநக ணல (ா)ல துஙம ண

(ை)லமிேலல (ஈ)ல கருகல

4.ல ைந்டயலேருததுேதடலலசிணனறுசிணட்்ல

்பயன்ப்திப்்பட்்லேரு்லமூலிநகப்ல

்பயிர்ல_______________.

(அ)ல ்ிமே்புல (ா)ல ்பப்்பணளி

(ை)லாளில நில (ஈ)ல ாேணக்கு

5.ல ச்பணருததுக

i ந மெணபிய் 1 ்பணக்டீுயண

ii VAM 2 ையறநகலஉ ்

3 ்பயிர்க்லகழிவு

4 சேசிகுிணர்ல

ார்்பஸ்குிணர்ல

நேக்மகணந ெண

(அ)ல 2,3ல ல (ா)ல 1,4ல

(ை)ல3,4ல ல (ஈ)ல 1,3

தேரம் :  2 மணி 30 நிமிைம்  ்மாத் மதிப்்பண்கள் : 90

Time : 2 hours 30 minutes Maximum Marks: 90

அறிவுனர்கள்

1.  அனனதது வினாக்களும் சரியா்க பதிவாகி உள்்ள்ா எனப்னன சரிபாரததுக 

்்காள்்ளவும். அச்சுப்பதிவு குனை இருப்பின அன்க ்கண்காணிப்பா்ளரிைம் 

்்ரிவிக்கவும்.

2.  நீலம் அலலது ்கருப்பு னமயினன மட்டுதம எழுதுவ்ற்கும் அடிகத்காடிடுவ்ற்கும் 

பயனபடுத் தவணடும். பைங்கள் வனரய ்பனசில பயனபடுத்வும்.
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6.ல ்புந்துந லசெய்யப்்ப்்லிநைசெதநிப்ல

பிுததுலை்ேினலமூி்லபூசசிலல

ேறறு்லமெணய்திணக்குிலல

_______________.

(அ)ல அடகேணகு்ல

(ா)லமிகலஅடகேணகு்

(ை)லகுநையு்ல

(ஈ)ல ஏதுமிலநி

7.ல ஒருஙகிநணந்ில்பஇநணயதடலல

ிணே லபிுநேசலமெர்ந்ிலஅஙக்லஒனறுலலலலலல

_______________.

(அ)ல மீனல (ா)ல கணளணன

(ை)லதீேமப்ல்பயிர்ல (ஈ)ல மினீ

8.ல ேணிகலரீடயிலலெணகு்படிலசெய்யப்்ப்்ல

்பயிந ல_______________லஎனறுல
கூைிண்.

(அ)ல ிணனியப்்பயிர்

(ா)லை க்

(ை)லகருல நி

(ஈ)ல வீுயலஒட்்லை க்

9.ல ச்பணருததுக.

i ேளஙகுனைணல

மேளணஇநே

1 ட ேததுளி

ii ெணமமணல

உநைப்ச்பணட

2 நீடிதில

்நியணமல

மேளணஇநே

3 சிறியல

ிணே ஙகி

4 பூசசுலசெய்ில

(அ)ல 2,ல4ல ல (ா)ல 1,ல3

(ை)ல3,ல4ல ல (ஈ)ல 2,ல1ல

10.ல கநளகநளலஎுததுலஅநில்ிதடலல

தூவுேிறகுல_______________லஎனறுல
ச்பயர்.

(அ)ல ெண்்பலலெததுல (ா)ல ச்பப்்புங

(ை)லதூவுிலல (ஈ)ல ரணப்பிங

11.ல எய்செனியா ஃ்ெட்டிடாலலஎன்பதுல
_______________லேநகயணகு்.
(அ)ல கணளணன

(ா)ல்பட்்ப்புழு

(ை)லமினீல

(ஈ)ல ேஇபுழு

12.ல ்பசுநேக்குடிலலெணகு்படியிலலகுளிர்ந்ில

கணறநைலஉிளுக்குிலசெலுதிவு்,ல

சேப்்பக்கணறநைலசேளிமயறைவு்ல

_______________ல்பயன்ப்கினைம.
(அ)லஊரக்லேறறு்லகின

(ா)லசேப்்ப்லேறறு்லஒளி

(ை)ல சிறிலேறறு்லடஇ்கி

(ஈ)ல தூஇகிலேறறு்லஉதட ்

13.ல நெேலஉணவுகளுக்குல

_______________ல்ைக்லகுறியீ்ல
ைரப்்ப்கிைது.

(அ)ல ்பழுப்பு

(ா)லநீி்

(ை)லேஞ்ெி

(ஈ)ல ்பசநெ

14.ல மீனகளுக்குலஅழுதிதநில

ஏற்ப்ததுேதுல_______________.

(அ)ல ்பணக்டீுயண

(ா)லெசசுயிு

(ை)லபூெண்

(ஈ)ல ி ்லகுநைந்ிலநீர்

15.ல சிணநியுணர்வுலசெயறநகக்ல

மகணிகளிலலஒளிக்கடர்கநளல

உணர்ந்துல்படிேஙகளணகலேணறைலல

உிவுேதுல_______________.

(அ)ல செயலி

(ா)லி வுதிளஙகி

(ை)லஉணர் கி

(ஈ)ல மெணிணர்ல்பிநககி
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பகுதி II

II. எனவதயனும் 10 வினாக்களுககு வினையளிக்கவும்.  

வினா எண 28 – ற்கு ்கட்ைாயமா்க வினையளிக்கவும். 10 x 3 = 30

16.ல ்ிக்கரநிப்ல்பயிந ல்பயிர்லசுைறசியிலல

ஏனலஓர்லஅஙகேணகக்லகருிலமேஇ்்?

17.ல சிறியணெஙநகயினலச்பணருளணிண ல

முக்கியததுே்லயணது?

18.ல ிநைசெததுல  யேணகு்லேழிகில

யணநே?

19.ல ே பியலலமுநையிலலபூசசிகநளல

எவேணறுலகட்்ப்்ப்திிண்?

20.லமே்்ப்திப்்பட்ரல நிகளினல

ேநககிலமூனறிநமக்லகுறிப்பி்க.

21.ல ேஇணிலிணலமேளணஇநேல்பறறில

எழுதுக.

22.லஅஙககசலெணனறிிழ்லஎனைணலலஎனமல?

23.லமேநியணிலமினீக்களினல்பணிகில

்பறறிலகுறிப்பி்க.

24.ல்பசுநேக்கூரதடனலேநககிலயணநே?

25.லச்பணருததுக.

அ 1

ா 2

ை 3

4

26.ல ‘ாயுஷ்லேணர்க்’ல்பறறிலகுறிப்புலேந க.

27.லமீனகநளதலிணக்கு்ல

ஒட்்இணிகளணலலஏற்ப்்ல

்பணடப்புகிலயணநே?

28.லசிணநிலஉணர் யலலஎனைணலல

எனம?

பகுதி – I I I

III. எனவதயனும் ஐ்நது வினாக்களுககு வினையளிக்கவும்.  

வினா எண 35-ககு ்கட்ைாயமா்க  வினையளிக்கவும். 5 x 5 = 25

29.லேளர்சசிலசீ ணக்கிகிலல-லலகுறிப்புலேந க.

30.லஅரர்லெரவுலமுநைநயலஎப்்பயிர்களுக்குல

நீல்புந்துந லசெய்ேணய்?லஏன?

31.ல  நளச்பணருளிலலஎஞ்சியலெசசிநமல

நீக்கு்லமுநைநயலஎழுதுக.

32.லகுறிப்புலேந க:
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ல (அ)லகிப்பிமலவீுய்

ல (ா)லஉட்கிப்புலவீழ்சசி

33.லசூைலெணர்லமேளணஇநேயினல

்படிகநளல ளக்குக.

34.லேணடிதலமிணட்ரலேளர்ப்புலமுநைநயல

எழுதுக.

35.லா்கநளதலிணக்கு்லஏமினு்லஐந்துல

மெணய்கில்பறறிலஎழுதுக.

பகுதி – IV

IV. கீழக்காணும் வினாக்களுககு இரணடு பக்க அ்ளவில வினையளிக்கவும். 2 x 10 = 20

36.ல ்பயறுலேநகப்ல்பயிர்களினல

உற்பதடநயப்லச்பருக்கு்லேழிமுநைகில

யணநே?

அலலது

ல கரு்பிலலஒருஙகிநணந்ிலஊட்ரசெததுல

்ர்ேணக்ல்பறறில ேு.

37.லஒருல்பிளியிலலபூந்மிணட்ர்லஅநேக்கல

நீ ர்லமிர்வுலசெய்யு்லஅஙகஙகில

யணநே?

அலலது

ல ஒருலே க்கணய்கறியினல நிலஉற்பதடல

செய்யு்லமுநைல்பறறில ேு.
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வேளாண் அறிவியல் 
செய்முறை

செய்முறை
எண் பாடத்தறைப்பு பக்க

எண் மா்தம்
1. பாய் நாறைங்கால் ்தயாரித்தல் 257 - 258 ஜுன்
2. வேளாண் பயிர்கறளத ்தாககும் பூச்சி 

மறறும் வநாய்்கள் 259 - 281 ஜுன்

3. பயிர ேற்க்களில் விற்த முறளப்புததிைன் 
வொ்தறை செய்்தல் 282 ஜுறை

4. விற்தக்கரறை மறறும் கிழஙகு வநரததி 
செய்்தல் 283 - 285 ஜுறை

5. மஞெள் ப்தப்படுதது்தல் 286 - 287 ஆ்கஸ்ட்
6. பாலிைா இைப்சபருக்க முறை்கள் 288 - 293 ஆ்கஸ்ட்
7. வ்தாட்டக்கறைப் பயிர்கறளத ்தாககும் பூச்சி 

மறறும் வநாய்்கள் 294 - 309 செப்டம்பர

8. மைர அைங்கார ேடிேறமப்பு்கள் 310 - 312 அகவடாபர
9. எருோக்க முறை்கள் 313 - 314 அகவடாபர
10. சேண்றட பயிரில் ஆண்பா்கம் நீககி 

ம்கரந்தம் தூவு்தல் 315 அகவடாபர

11. மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சபாருட்்கள் ்தயாரித்தல் 316 - 317 நேம்பர
12. தீேைப்பயிர ப்தப்படுதது்தல் -  ஊறு்காய் புல் 

்தயாரித்தல் 318 - 319 நேம்பர

13. ்கால்நறட பராமரிப்பு முறை்கள் 320 - 321 டிெம்பர
14. பாலின் ஒப்படரததி ்கைககிடு்தல் 322 - 323 டிெம்பர

சபாருளடக்கம்
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பாய் ாாற்றா்்ாலா தா்

(Dapog / Mat Nursery)

1

 1.3	 மண்	கலவை	நிரப்புதல்

நீ ள ம்  ம ற் று ம்  அ க ல வ ா க் கி ல்  4 
கட்டஙகளாக தடுக்கப்பட்ட 1 மீ நீளம், 0.5 மீ 
அகலம், 4 செமீ உயரம் சகாண்ட விததபபுச் 
ெட்டததத ்பாலிததீன் தாள் அல்லது வாதை 
இதலப ்பரபபின் மீது தவதது மண கலதவதய 
இடடு நிரப்ப வவணடும்.

 1.4	 விவத	முவைகட்டுதல்

செல்  விததயிதை  24  மணி  வெரம் 
த ண ணீ ரி ல்  ஊ ற  த வ த து  பி ன் பு  இ ரு ட டு 
அதறயில் 24 மணி வெரம் தவதது முதளகட்ட 
வவணடும். விததகளில் 2-3 மிமீ அளவிற்கு 
முதள வநதவு்டன் அவற்தற விதத வெர்ததி 
செய்து, பின்ைர் விதததது, 5மிமீ அளவிற்கு 
உலர்நத மண சகாணடு மூ்ட வவணடும். 

 1.5	 விவத	நேர்த்தி

விததப்பதற்கு முன் ஒரு கிவலா விததக்கு 
10 கிராம் வீதம் சூட�ோட�ோனோஸ் ஃபுளுரசன்ஸ் 
என்ற உயிர் பூெணக்சகால்லி சகாணடு விதத 
வெர்ததி  செய்ய  வவணடும் .  முதளகடடிய 
விததகதள தலா ஒரு ்பாக்சகட (200 கிராம்) 
அடசோஸ்்பைரில்லம் மற்றும் ்பாஸவ்பா்பாக்டீரியா 
உயிர் உரததத இடடு விதத வெர்ததி செய்ய 
வவணடும். 

 1.6	 நீர்	நிர்ைவாகம்

பூவாளியால்  விததபபுச்  ெட்டததின் 
அடிவதர ெதையுமாறு தணணீர் சதளிதது 

 	 நேவாககம்

்பாய் ொற்றஙகால் தயார் செய்தல்

்பாலிததீன்  தாள்  அல்லது  ொற்றுத 
தடடுகள் வ்பான்ற உறுதியாை பரப்புகளின் 
மீது இ்டப்பட்ட மண ்ப்டலததில் ொற்றுகள் 
உற்்பததி  செய்யப்படுகிறது .  இம்முதறயில் 
உற்்பததி செய்யப்படும் ொற்றுகள் விதததத 
14-15 ொடகளில் தயாராகிவிடும்.

 1.1	 ேவாற்றஙகவால்	தயவாரித்தல்

ஓர் எக்்டரில் செல் ்பயிரி்டத வததவயாை 
ொற்றுகதள உற்்பததி செய்ய 100 ெமீ (2.5 
சென்ட) நிலப்பரபபு வ்பாதுமாைது.

நீர்  மூலததிற்கு  அருகில் ,  வடிகால் 
வெதி  சகாண்ட  நிலப்பரபத்ப  ெமப்படுததி , 
நிலப்பரபபின் வமல் ெடுக்காம்பு நீக்கப்பட்ட 
வ ா த ை  இ த ல க ள்  அ ல் ல து  ்ப ா லி த தீ ன் 
தாதள ்பரபபிவி்ட வவணடும். சிசமணட பூசிய 
நிலப்பரபத்பயும்  ்பயன்்படுததலாம் .  இதன் 
மூலம் ொற்றுகளின் வவர் மணணில் இறஙகுவது 
தத்ட்படுகிறது. 

 1.2	 மண்	கலவை	தயவாரிககும்	முவ்ற

100 ெமீ ொற்றஙகாலுக்கு 4.0 கமீ மடகிய 
சதாழு உரம் அல்லது கரும்பு ஆதலக் கழிவு 
அல்லது  ொண  எரிவாயுக்  கழிவு  வததவ . 
அதனு்டன் 10% செல் உமி வெர்க்க வவணடும். 
இதனு்டன்  1 .5 கிகி  தூளாக்கப்பட்ட  DAP 
அல்லது 2.0 கிகி 17:17:17 NPK உரதததக் 
கலக்க வவணடும்.

செய்முவ்ற
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 1.8	 பவாய்	ேவாற்றஙகவாலின்	ேன்வமகள்

1. 1 3 - 1 5  ெ ா ட க ளு க் கு ள்  ெ ா ற் று க ள் 
தயாராகின்றை.

2. ஓர் எக்்டர் ெ்டவு செய்ய 100 ெமீ அளவுள்ள 
குதறநத நிலப்பரபபு வ்பாதுமாைது.

3. நீர் வதக்க வவணடிய அவசியம் இல்தல, 
அதைால் நீர்தவததவ குதறவு.

4. ஓரி்டததில் இருநது மற்சறாரு இ்டததிற்கு 
சகாணடு செல்வது எளிது.

5. ொற்றுகதள எளிதாக பிரிதசதடுக்கலாம்.
6. ெ்டவு இயநதிரஙகளின் மூலம் ெ்டவு செய்ய 

இநொற்றுகள் ஏற்றதவ. 

வி த த ப பு ச்  ெ ட ்ட த த த  ச வ ளி யி ல்  எ டு க் க 
வவணடும். வததவக்வகற்்ப ொசளான்றுக்கு 
இரணடு  அல்லது  மூன்று  முதற  பூவாளி 
சகாணடு நீர் சதளிக்க வவணடும். விதததது 
ஆறு  ொடகள்  வதர  ்பாய்  ொற்றஙகாதலச் 
சுற்றிலும் சமல்லிய நீர் ்ப்டலதததப ்பராமரிக்க 
வவணடும்.

 1.7	 உர	நிர்ைவாகம்

விதததத ஒன்்பதாம் ொள் 0.5% யூரியா 
கதரெதலத சதளிக்க வவணடும் (1.5 கிகி 
யூரியா / 300 லி நீர் / 100 ெமீ)

மவாணைர்	செயல்பவாடு

மாதி ்பாய் ாாற்றா்்ாலார்்செயா்

பவார்வை

www.agritech.tnau.ac.in

பாய் ாாற்றா்
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• ஆண அநதுபபூச்சிகள் சவணதம கலநத 
மஞெள் நிறததில் முன் இறக்தகயில் புள்ளி 
இல்லாமல் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• புழுக்கள் ெடுக்குருதததக் குத்டவதால் 
குருததழிவு மற்றும் சவணகதிர் வதான்றும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• விளக்குபச்பாறி, இைக்கவர்ச்சிப ச்பாறி 
்பயன்்படுததி அநதுப பூச்சிகதளக் கவர்நது 
அழிக்கலாம்.

• புழு ஒடடுணணிகளாை ட�லிடனோ�ஸ் 
இஸ்டரலி , பிளோட்டிடேஸ்�ர் ஒ்ரடச 
ஆகியவற்தற ்பயன்்படுததி புழுக்கதளக் 
கடடுப்படுததலாம்.

• ொற்றுகளின்  நுனிதயக்  கிள்ளி  ெ்டவு 
செய்ய வவணடும்.

• கார்வ்பாெல்ஃ்பான் - 1.0 லி/எக்்டர் சதளிக்க 
வவணடும்.

2.	புவகயவான்: நிலபர்வதா லூஜென்ஸ்

 	 நேவாககம்

வவளாண ்பயிர்கதள தாக்கும் முக்கிய 
பூச்சி மற்றும் வொய்கதள அத்டயாளம் கணடு, 
கடடுப்பாடடு முதறகதள அறிதல்.

 2.1	 தவானியப்பயிர்கள்	

2.1.1	 சேல்

I	பூச்சிகள்

1.		சேல்	தண்டு	துவைப்பவான்:	 

சிர்பாஃ்பகா இன்ஜசெரட்டுலஸ்

 

 
க்கபன்்அரைலாளத

• ச்பண அநதுபபூச்சிகள் மஞெள் நிறததிலும் 
மு ன்  இ ற க் த க யி ன்  பி ன் ்ப கு தி யி ல் 
கரும்புள்ளிகளு்டனும் காணப்படும்.

வேளாண்பபர்றரளத்ாா் த்

க்க்மா த்வ ாயறம

(Pests and Diseases of  

Agricultural Crops)

2
செய்முவ்ற
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வொ்அறி றிறம

• ்ப ா ல்  பி டி க் கு ம்  த ரு ண த தி ல் 
த ா னி ய ங க ளி லி ரு ந து  ெ ா ற் த ற 
உறிஞசுவதால் மணிகள் ்பதராகிவிடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• 10% கிள்ளிகுளம் வெம்புததூள் - 25கிகி/
எக்்டர்

• 5% வவப்பஙசகாடத்ட கதரெல் சதளிக்க 
வவணடும்.

• மாலததியான் - 1.0லி/எக்்டர்

II்வ ாயறம

1.		சேல்	குவல	நேவாய்:	 

்ேக்ன்பார்த்த கிரைசியா

ந�ோய் கோரணி : பூசணம்

 

 
அறி றிறம

• தணடு , இதலயுதற , இதல , கழுதது , 
தானியம் வ்பான்ற ்பாகஙகதளத தாக்கி 
்பாதிபத்ப ஏற்்படுததும். 

• வொய் தீவிரமத்டயும் ச்பாழுது தீயிைால் 
கருகியது வ்பான்ற வதாற்றததத ஏற்்படுததும். 

• கருதமநிறப புள்ளிகள் வதான்றி, இதல 
முழுவதும் ்பரவி, இதலகதள கருகச் 
செய்யும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ம ா ற் று  ஊ ன் வ ை ங கி க த ள  அ ழி க் க 
வவணடும்.

க்கபன்்அரைலாளத

• தததுபபூச்சி ்பழுபபு (அல்லது) கரும்்பழுபபு 
நிறததில் இருக்கும்.

வொ்அறி றிறம

• தாக்கப்பட்ட ்பயிர்கள் முற்றிலும் காய்நது 
தீய்நதது வ்பால் காணப்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ததைச்ெதது  அதிகமாக  இடுததலத 
தவிர்க்க வவணடும்.

• பிபவராஃவ்பசின் - 800மிலி/எக்்டர் 
• எதிர்பபுத  திறன்  சகாண்ட  ரகஙகள்

 – CO 42, PY 3.

3.		கதிர்	ேவாைவாய்ப்	பூச்சி:	 

ஜலப்டா்காரிசொ அகயூட்டா

க்கபன்்அரைலாளத

• ம ஞ ெ ள்  க ல ந த  ்ப ச் த ெ  நி ற த தி ல் 
காணப்படும். 

• இது  இருக்கும்  இ்டததில்  ஒரு  வதக 
துர்ொற்றம் வீசும்.
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• வொய்  தீவிரமத்டயும்ச்பாழுது  50% 
விதளச்ெல் ்பாதிபபு ஏற்்படும். 

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• கார்்பன்்டசிம் 2கி/கிகி விதத – விதத வெர்ததி
• சமடவ்டாமிவைாஸடிவராபின் - 500 மிலி/

எக்்டர்
• எதிர்பபு  திறன்  சகாண்ட  இரகஙகள் : 

 CO 20, ்பதமா, IR 24, சவள்தளபச்பான்னி

4.்ச ்்து்வரா்ரேரஸ்்(RTV)்:

ந�ோய் கோரணி : �ச்சுயிரி

ந�ோய் பரப்பி : பச்்ச தத்துப்பூச்சி

அறி றிறம

• ்பயிர் வளர்ச்சி குன்றி, தூர் எணணிக்தக 
குதறநது காணப்படும். 

• இதலகள்  மஞெள்  அல்லது  ஆரஞசு 
நிறமாக மாறிவிடும். 

• ச்பரும்்பாலாை கதிர்கள் மலடடுததன்தம 
அத்டநது விடும்.

• டிதரதெக்வளாவொல்  500 கி/எக்்டர் 
அல்லது அவொசிஸடிவராபின் 500மிலி/
எக்்டர்

2.்பா்டீ லா்இரை்றருற்்வ ாய:்

்செந்தா்ோ்னஸ் ஒரை்செ pv. ஒரை்செ

ந�ோய் கோரணி : போக்டீரியோ
அறி றிறம

• இதலகளின் நுனியிலிருநது விளிம்புகதள 
ஒடடி நீர்க்கசிவு்டன் கூடிய இளஞசிவபபு 
நிறக்வகாடுகள் வதான்றும். 

• இதலகளில்  உள்ள  ொற்றுக்  குைாய் 
தத்ட்படுவதால்  ஊட்டச்ெதது  ஓட்டம் 
தத்ட்படடு இதலகள் கருகிவிடும். ்பயிரின் 
இளம் ்பருவததில் வதான்றும் இநவொய்க்கு 
கிரிசசக் (Kresek) என்று ச்பயர்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• 20% ்பசுஞொணக் கதரெதல இநவொய் 
அறிகுறிகள்  சதன்்பட்டவு்டனும் ,  15 
ொடகள் கழிததும் சதளிததல்.

• 300கி அக்ரிதமசின் + 1250 கி தாமிர 
ஆக்ஸிகுவளாதரடு/எக்்டர்.

• 3% வவபச்பணசணய்  அல்லது  5% 
வவப்பஙசகாடத்டக் கதரெல் சதளிததல்.

3.்ச ்்செதபுமளி்வ ாய:்

ஜெல்மிந்தாஸ்்பாரியம் ஒரை்செ

ந�ோய் கோரணி : பூசணம்

அறி றிறம

• ொற்றஙகால்  மற்றும்  ெ்டவு  வயலில் 
இநவொய் வதான்றும். 

• இதலகளில் எள் விதத வ்பான்ற வடிவில் 
சிவபபு நிறபபுள்ளிகள் வதான்றி இதல 
முழுவதும் ்பரவும். 
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க்கபன்்அரைலாளத

• சி றி ய  ஈ க் க ள்  ெ ா ம் ்ப ல்  நி ற த தி ல் 
காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• புழுக்கள் இளம்்பயிரின் குருததுப ்பகுதிதய 
வெதப்படுததுவதால் குருததழிவு ஏற்்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• விதத வெர்ததி - இமி்டாகுவளாபரிட 10கி/
கிகி விதத

• கருவாடடுப ச்பாறி - 12/எக்்டர்

2.்அ்சம ்றன்்பரைபபுழு:் 

ஸ்்பா்டாபடிைா ஃபியூரஜிஜபரடா

க்கபன்்அரைலாளத

• அநதுபபூச்சிகள் ்பழுபபு நிறததில் முன் 
இறக்தகயில்  சவண  புள்ளிகளு்டன் 
காணப்படும்.

பசரசெ த்ததுபபூசசி

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• விளக்குபச்பாறி மற்றும் மஞெள் வர்ண 
ஒடடுப்பதெப ச்பாறிதயப ்பயன்்படுததி, 
இநவொதயப  ்பரபபும்  காரணிகதளக் 
கடடுப்படுததலாம்.

• த வ ய ா மி த ா க் ்ஸ ம்  2 0 0 மி லி / எ க் ்ட ர் 
அல்லது இமி்டாகுவளாபரிட 100 மிலி/
எக்்டர்  சதளிதது  தததுபபூச்சிகதளக் 
கடடுப்படுததலாம்.

2.1.2	 மககவாச்நெவாைம்

I்க்கறம்

1.் ருதது்ஈ:் 

ஏஜதரி்கா்னா ஒரியன்டாலிஸ்
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• ்பயிரின்  வளர்ச்சி  குன்றி  புதர்  வ்பால 
காடசியளிக்கும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ்பாதிக்கப்பட்ட தாவரஙகதள வெகரிதது 
அழிததல்.

• சமட்டாலாக்சில் - 1.0கிகி/எக்்டர்.
• எதிர்பபுத திறன் சகாண்ட இரகம் – COH 5

 2.2	 பயறுைவகப்	பயிர்கள்	

2.2.1	 துைவர

I்க்கறம

1.்இ்ற பக்க:் 

எகசொலாஸ்டிஸ் அ்டா்ோசொ

வொ்அறி றிறம

• இதல மற்றும் கதிர்கதள உணடு அதிக 
அளவில் வெதப்படுததும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம்

• கு வ ள ா ர ன் ட ர னி லி பு வ ர ா ல் 
(Chlorantranilliprole)- 90மிலி/எக்்டர்

• தவயாடிகார்ப - 500கி/எக்்டர் 

II்வ ாயறம

1.்துருவ ாய:்பகசினியா ஜசொரகி

ந�ோய் கோரணி : பூசணம்

 
அறி றிறம

• குதறவாை சவப்பநிதல மற்றும் அதிக 
ஒபபு ஈரப்பதம் இநவொயின் தீவிரததத 
அதிகரிக்கும். 

• இதலகளின்  இருபுறஙகளிலும்  துரு 
வ்பான்ற புள்ளிகள் வதான்றும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ஓ ர்  எ க் ்ட ர்  நி ல த தி ல்  2 . 5  கி கி 
டி்ரகடேோட�ர்�ோ  விரிடி  அல் லது 
சூட� ோ ட � ோன ோஸ்  ஃ புளூர சன்ஸ் 
உயிர் பூெணக்சகால்லிதய 50 கிவலா 
சதாழுஉரதது்டன் கலநது, ெ்டவு செய்த 30 
ொடகள் கழிதது இ்ட வவணடும்.

• மாஙவகாசெப - 1.0 கிகி/எக்்டர்.

2.்அடி்ொதப்்வ ாய:்

ஜபை்்னாஸ்கிலி்ைாஸ்்பாைா ஜசொரகி

ந�ோய் கோரணி : பூசணம்

அறி றிறம

• இதலகளில் சவளிர் ்பச்தெ நிறக் வகாடுகள் 
சதன்்படுவது்டன் இரு புறமும் சவணதம 
நிற பூெண வளர்ச்சி காணப்படும். 
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வொ்அறி றிறம

• காய்களில் வட்ட வடிவிலாை துதளயிடடு 
த த ல த ய  ம ட டு ம்  க ா ய் க ளு க் கு ள் 
செலுததி ,  கடிதது  உணடு  வெதததத  
ஏற்்படுததும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• பு ழு க் க த ள  த க க ள ா ல்  வ ெ க ரி த து 
அழிததல்.

• இன்ச்டக்வொகார்ப - 330மிலி/எக்்டர் (அ) 
ஸபிவைாொட - 150 மிலி/எக்்டர்

• NPV – நியூக்ளியர் ்பாலிசெடவராசிஸ 
தவரஸ 250 – 300 LE / எக்்டர்.

II்வ ாயறம

1.்துேரர்மைட்டுத்வாம்:

ந�ோய் கோரணி : �ச்சுயிரி

ந�ோய் பரப்பி : பயிர் சிலந்தி

அறி றிறம

• துவதரப  ்பயிரில்  கணுவித்டத  தூரம் 
குதறநது, வளர்ச்சி குன்றி புதர் வ்பாலக் 
காணப்படும். 

• இதலகள் சுருஙகி, அ்டர் மற்றும் சவளிர் 
்பச்தெ நிறத திடடுகளு்டன் காணப்படும். 

• தீவிரமாக ்பாதிக்கப்படும்வ்பாது மலடடுத 
தன்தம உருவாகும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• வொய் தாக்கிய செடிகதள அபபுறப்படுததி, 
அழிக்க வவணடும்.

க்கபன்்அரைலாளத

• தாய்பபூச்சிகள் பிளவு்பட்ட இறக்தககளு்டன் 
்பழுபபு நிறததில் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• ஊசி முதை அளவு உருவம் சகாண்ட 
முடபுழுக்கள்  காய்களில்  துதளகதள 
ஏற்்படுததி வெதப்படுததும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• எ க் ்ட ரு க் கு  5 0  ்ப ற த வ ப  ்ப ந த ல் 
அதமக்கலாம்.

• 0.03% அொடிராக்டின் (அ) டபைசில்லஸ் 
துரிஞ்சிடென்சிஸ் சதளிக்கலாம்.

• எமாசமக்டின் ச்பன்வொவயட 150கி/எக்்டர் 
சதளிக்கலாம்.

2.்ற்ாயததுரளபபான்:் 

ஜெலி்காஜ்வரபா ஆரமிஜெைா

க்கபன்்அரைலாளத

• த ா ய் ப பூ ச் சி க ள்  ்ப ழு ப பு  நி ற த தி ல் , 
முன்னிறக்தககள் ்பசுதம கலநத ொம்்பல் 
நிறததிலும், பின்னிறக்தககள் சவணதம 
நிறததிலும் காணப்படும்.
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வொ்அறி றிறம

• வட்ட வடிவில் காய்கதளத துதளததுணடு 
வெதம் விதளவிக்கிறது.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• டபைவரிெோ டபைசிெோனோ பூெணம் - 1கிகி/
எக்்டர்

• எமாசமக்டின் ச்பன்வொவயட - 150கி/
எக்்டர்

• ெவவலாரான் + இன்்டக்வொகார்ப - 750 
மிலி/எக்்டர்

2.்ம்ும்றாயததுரளபபான்:் 

ஈடிஜயல்லா ஜிஙஜகஜ்னல்லா

க்கபன்்அரைலாளத்

• ெ ா ம் ்ப ல்  க ல ந த  ்ப ழு ப பு  நி ற த தி ல் 
மு ன் னி ற க் த க க ளி ன்  வி ளி ம் பு க ளி ல் 
சவணதம நிறக் வகாடுகள் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• பூக்கள் மற்றும் காய்கள் உதிரும்.
• காய்களில் புழுக்கள் நுதைநத ்பழுபபு நிற 

வடுக்கள் காணப்படும்.

• ஃச்பைொக்வின் – 1.0மிலி/லிட்டர் வீதம் 
சதளிதது எரிவயாஃத்பட சிலநதிகதளக் 
கடடுப்படுததலாம்.

2.்ோை்்வ ாய:்ஃபியூ்செரியம் யூடம்

ந�ோய் கோரணி : பூசணம்

அறி றிறம

• ஆரம்்பததில் இதலகள் சவளிறி துவணடு 
காணப்படும். 

• ்படிப்படியாக கீழிலிருநது வமலாக வாடி 
இறநது விடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• விதத வெர்ததி: டி்ரகடேோட�ர்�ோ விரிடி – 
4.0கி/கிகி விதத அல்லது சூட�ோட�ோனோஸ் 
ஃபுளூரசன்ஸ் – 10.0 கி/கிகி விதத

• ஓ ர்  எ க் ்ட ர்  நி ல த தி ல்  2 . 5 கி கி 
சூட� ோ ட � ோன ோஸ்  ஃ புளூர சன்ஸ் 
உயிர் பூெணக்சகால்லிதய 50 கிவலா 
சதாழுஉரதது்டன் கலநது ெ்டவு செய்த 
30ஆம் ொள் தூவுதல்.

• கார்்பன்்டசிம் 1.0கி/லி என்ற அளவில் 
மணதண ெதைததல்.

2.2.2	 உளுந்து	

I	பூச்சிகள்

1.்ப்ுமளி்றாயப்புழு:் 

ேரூகா விட்்ைட்டா / ே.ஜடஸ்டுலாலிஸ்

க்கபன்்அரைலாளத

• தாய்பபூச்சிகள் ்பழுபபு நிறததில் இருக்கும்.
• முன்னிறக்தககள் அ்டர் ்பழுபபு நிறததில் 

காணப்படும்.

AGRI_Practical.indd   265 03-01-2020   17:42:58



2 - வேளாண்பபர்றரளத்ாா் த்க்க்மா த்வ ாயறம 266

• வொய் தீவிரமாகும்வ்பாது இதலகள் கரிநது 
மடிநது, ்பயிர் மல்டாகிவிடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ஆரம்்ப நிதலயிவலவய,  ்பாதிக்கப்பட்ட 
செடிகதள  அபபுறப்படுததி  அழிக்க 
வவணடும்.

• அசிட்டமாபிரிட - 100கி/எக்்டர் சதளிதது 
சவள்தள ஈக்கதளக் கடடுப்படுததலாம்.

2.்ொதப்்வ ாய:்எரிசிஃஜப பாலி்கானி

வொய் காரணி: பூெணம்

அறி றிறம

• இதலகளின் இரு புறஙகளிலும் சவணதம 
நிற பூெண வளர்ச்சி காணப்படும். 

• வொய் தீவிரமத்டயும்வ்பாது இதலகள் 
கருகி உதிர்நது விடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• 10% யூ க லி ப ்ட ஸ  இ த ல க் க த ர ெ ல் 
சதளிததல்.

• ெதையும் கநதகததூள் - 2.5கி/லி நீர் 
அல்லது பசராபபிசகாைவொல் - 500மிலி/
எக்்டர் சதளிததல்.

3.்ஆ்நதர்வனாஸ்:் 

ஜகாலி்டாட்ரைககம் லின்டிமு்ததியா்னம்

ந�ோய் கோரணி : பூசணம்
அறி றிறம

• இ ந வ ெ ா ய்  த ா க் கு ம் வ ்ப ா து  இ த ல , 
இதலக்காம்பு,  தணடுப்பகுதி மற்றும் 
காய்களின் வமற்்பரபபில் நீர்க்கசிவு்டன் 
கூடிய புள்ளிகள் வட்ட வடிவமாக மஞெள் 
நிற விளிம்புகளு்டன் காணப்படும். 

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• இைக்கவர்ச்சி ச்பாறி – 5/எக்்டர்
• விளக்குபச்பாறி – 12/எக்்டர்
• NPV – 250 LE / எக்்டர்
• குயிைால்ஃ்பாஸ – 1.0 லி/எக்்டர்

II	நேவாய்கள்

1.்மஞெம்வாம்்வ ாய

ந�ோய் கோரணி : �ச்சுயிரி

ந�ோய் பரப்பி : செள்ளை ஈ

அறி றிறம

• மு த லி ல்  இ த ல ப ்ப ர ப பி ல்  ம ஞ ெ ள் 
நிறபபுள்ளிகள் வதான்றி, விரிவத்டநது 
மஞெளும், ்பச்தெயும் கலநது ஒழுஙகற்ற 
வடிவில் ்பத்டகளாகத வதான்றும். 
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க்கபன்்அரைலாளத

• அநதுபபூச்சியின் முன்னிறக்தகயில் ்பழுபபு 
நிறக் வகாடுகளும், பின்னிறக்தகயில் ்பழுபபு 
நிறப புள்ளிகளும் காணப்படும். 

• புழுக்கள் சிவபபு நிற உவராமஙகளு்டன் 
காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• தணடுப்பகுதி  மற்றும்  இதலக்காம்புப 
்பகுதி தவிர அதைதது ்பாகஙகதளயும் 
உணடு வெதம் ஏற்்படுததும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• வ க ா த ்ட  உ ை வு ,  வி ள க் கு ப ச ்ப ா றி , 
இைக்கவர்ச்சிபச்பாறி மூலம் கூடடுபபுழு 
ம ற் று ம்  த ா ய் ப பூ ச் சி க த ள  க வ ர் ந து 
அழிக்கலாம்.

• வயதலச் சுற்றி 30 செமீ ஆைம் சகாண்ட 
அ க ழி க ள்  ஏ ற் ்ப டு த தி  பு ழு க் க ளி ன் 
ெ்டமாட்டதததத தடுக்கலாம்.

• தடத்டப்பயறு, துவதர வ்பான்ற ்பயிர்கதள 
ஊடு்பயிராகப ்பயிரி்டலாம். 

• தவயாடிகார்ப – 500 கி/எக்்டர் சதளிக்க 
வவணடும்.

• NPV – 250–300 LE/எக்்டர் 
சதளிக்கவவணடும்.

2.்ச்ுரும்க்க:் 

அப்ைாரிோ ்ோடிஜசெல்லா

 

• குதறநத சவப்பம் மற்றும் அதிக ஒபபு 
ஈரப்பதம் நிலவும்வ்பாது வொயின் தாக்குதல் 
அதிகமாக காணப்படும். 

• வொயின் தீவிரம் அதிகமாகும்வ்பாது ்பயிர் 
காய்நது மடிநது விடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• விதத வெர்ததி : கார்்பன்்டசிம் - 2.0கி/கிகி விதத.
• வொய்  ்பாதிக்கப்படடு  உதிர்நத  ்பயிர் 

்பாகஙகதள வெகரிதது அழிக்க வவணடும்.
• மாஙவகாசெப - 1.0கிகி/எக்்டர்.

 2.3	 எண்சணய்வித்துப்	பயிர்கள்

2.3.1	 நிலககடவல	

1.்க்ேபபு்்றதபளிப்புழு:் 

அம்சொகடா ஆல்பிஸ்ட்ரைகா
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• மாலததியான் 5% D – 25 கிகி/எக்்டர்.
• க த ்ட சி  உ ை வி ன்  வ ்ப ா து  வ வ ப ்ப ம் 

பிணணாக்கு இடடு உழுதல்.

II	நேவாய்கள்

1.்டி்றா்இரைபபுமளி்வ ாய்

முன்பருேத:் 

 ஜசெரக்காஸ்்பாைா அைாகிடி்காலா

பின்பருேத:  

 ஃஜபயசொரியாபசிஸ் ஜபரசெ்்னட்டா

ந�ோய் கோரணி : பூசணம்

அறி றிறம

• முன்்பருவ இதலபபுள்ளி வொய் ெ்டவு 
செய்த ஒரு மாதததிற்குப பிறகும், பின்்பருவ 
இதலபபுள்ளி வொய் ெ்டவு செய்த 55 
ொடகளுக்குப பிறகும் வதான்றும். 

• புள்ளிகள் ஆரம்்பததில் மஞெள் நிறமாகத 
வ த ா ன் றி ,  பி ன் ை ர்  வ ட ்ட  வ டி வி ல் 
கருதமயாகிவிடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• கம்பு, வொளம் ஊடு ்பயிரிடுதல் (1:3) 
• 10% எருக்கு இதலச் ொறு சதளிததல்.
• குவளாவராதவலானில் 1.0 கிகி/எக்்டர் 

சதளிததல்.

2.்துரு்வ ாய:்பகசினியா அைாகிடிஸ்

ந�ோய் கோரணி: பூெணம்

க்கபன்்அரைலாளத

• அநதுபபூச்சி ்பழுபபு நிற இறக்தககளு்டன், 
மு ன் னி ற க் த க யி ல்  ச வ ண த ம  நி ற ப 
புள்ளிகளு்டன் காணப்படும். 

வொ்அறி றிறம

• பு ழு க் க ள்  இ த ல க த ள க்  கு த ்ட ந து 
்பச்தெயதததச் சுரணடி தின்னும். 

• பூச்சிததாக்குதல் அதிகரிக்கும்ச்பாழுது, 
கருகல் வொய் தாக்கியததப வ்பான்று 
வதாற்றமளிக்கும். 

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• விளக்குபச்பாறி –  1 2 / எ க் ்ட ர்  நி று வ 
வவணடும்.

• த்டமீதவதாவயட – 1.0 லி/எக்்டர்
• குயிைால்ஃ்பாஸ - 1.0 லி/எக்்டர்

3.்றாயததுரளபபான்:் 

அனி்சொ்லபிஸ் ஸ்டாலி /யூ்பாஜைலியா ஸ்டாலி

க்கபன்்அரைலாளத

• ்பழுபபு நிற பூச்சிகளின் வால் ்பகுதியில் 
கிடுக்கி வ்பான்ற சகாம்புகள் காணப்படும். 

வொ்அறி றிறம

• துதளயி்டப்பட்ட காய்களில் விததகளின்றி 
கழிவுகள் நிரம்பி காணப்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• விததப்பதற்கு 40 ொடகளுக்கு முன்்பாக 
கார்வ்பாஃபியூரான் 3% G – 50 கிகி/எக்்டர் 
அல்லது குவளார்த்பரிஃ்பாஸ 50 EC – 5லி/
எக்்டர் மணணில் இடுதல்.
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நெவாைம்/சதன்வனை	இவலக	கவரெல்	

தயவாரித்தல்

வொளம் / சதன்தை இதலகதள வெகரிதது, 
உலர்ததி 1.0 கிகி அளவிற்கு ச்பாடியாக்க 
வவணடும். அதனு்டன் இரணடு லிட்டர் நீர் 
வெர்தது, 600C சவப்பநிதலயில் ஒரு மணி 
வெரம் சவப்பப்படுதத வவணடும். இக்கதரெதல 
மஸலின் துணி சகாணடு வடிகடடி, இதனு்டன் 
10 லி நீர் கலநது சதளிக்க வவணடும். ஓர் 
எக்்டர் நிலததில் சதளிப்பதற்கு 500 லிட்டர் 
கதரெல் வததவ. 

2.3.2	 சதன்வனை

I்க்கறம

1.்ற்ாணைாமிருற்ேணடு:் 

ஒரிகடஸ் ரை்்னாசெைஸ்

க்கபன்்அரைலாளத

• வணடுகள் ்பழுபபு கலநத கருபபு நிறததில் 
ததலயில் சகாம்பு்டன் காணப்படும். 

• புழுக்கள் தடிதது, தடத்டயாக, ்பழுபபு நிறத 
ததலயு்டன் ‘C’ வடிவில் எருக்குழிகளில் 
காணப்படும்.

அறி றிறம

• இதலகளின்  இரு  புறஙகளிலும்  துரு 
வ்பான்ற ்பழுபபு நிறப புள்ளிகள் வதான்றும். 
வொய் தீவிரமாகும்வ்பாது, பூக்கள் தவிர 
ஏதைய ்பாகஙகளுக்கு ்பரவி, இதலகள் 
உதிராமல் கரிநது மடிநதுவிடும். 

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• விதத வெர்ததி – கார்்பன்்டசிம் 2.0 கி/கிகி 
விதத

• மாஙவகாசெப 1.0 கிகி அல்லது ெதையும் 
கநதகம் – 2.5 கிகி/எக்்டர் சதளிததல்

3.்சமாட்டு்்றருற்:்

ந�ோய்க் கோரணி: ெச்சுயிரி

ந�ோய் பரப்பி: இதலபவ்பன்

அறி றிறம

• இளம் தளிர்களில் அ்டர் மற்றும் சவளிர் 
்பச்தெ நிறக்வகாடுகள் வதான்றும். 

• ச வ ப ்ப நி த ல  அ தி க ரி க் கு ம் ச ்ப ா ழு து 
வொய் தீவிரமத்டயும். கணுவித்டத தூரம் 
குதறநது, வளர்ச்சி குன்றி, ்பக்கவாடடு 
வளர்ச்சி காணப்படும். 

றட்டுபபாட்டு்முரறறம்

• ச ெ ரு க் கு  ெ ்ட வ ா க  (15×15 ச ெ மீ ) 
்பராமரிததல்

• வொளம்  அல்லது  சதன்தை  இதலக் 
கதரெல் சதளிததல். 

• இமி்டாகுவளாபரிட – 100 மிலி/எக்்டர் 
அல்லது தவயாமிதாக்்ஸம் WG – 100 கி/
எக்்டர் சதளிததல்.

AGRI_Practical.indd   269 03-01-2020   17:43:00



2 - வேளாண்பபர்றரளத்ாா் த்க்க்மா த்வ ாயறம 270

வொ்அறி றிறம

• மரததின்  அடி்பாகததில் ,  துதளகள் 
உருவாகி ொறு வடியும். இதலகள் ்பழுதது 
ெடுக்குருதது வாடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• காண்டாமிருக  வணடு  தாக்கப்பட்ட 
மரஙகள் கூன்வணடுகளின் தாக்குதலுக்கு 
எளிதில்  ஆளாவதால் , காண்டாமிருக 
வணடு தாக்குததலத தவிர்க்க வவணடும்.

• ஓர் எக்்டருக்கு ெர்க்கதரப்பாகு 6.75கிகி 
+ அசிடடிக் அமிலம்  12.5மிலி+ஈஸட 
மாததிதர 12.5கி மற்றும் நீளவாக்கில் 
துண்டாக்கிய சதன்தை மடத்டகள் 75 
ஆகியவற்தற வெர்தது ஆஙகாஙவக தவதது 
வணடுகதளக் கவர்நது அழிக்கலாம்.

• ஃச்பர்வராலியூர் இைக்கவர்ச்சிப ச்பாறி 
்பயன்்படுததி  வணடுகதள  கவர்நது 
அழிக்கலாம்.

• வமாவைாகுவராடவ்டாஃ்பாஸ 10மிலி + 10 மிலி 
நீர் கலநது வவர் வழி செலுததலாம்.

3.்எ் வலாஃபிட்்கைநதி:் 

ஏஜசெரியா கிரை்ைானிஸ்

வொ்அறி றிறம

• ெ டு க் கு ரு த து  த வ ர ம்  வ ்ப ா ன் று 
சவட்டப்படுவதால் ஓதலகள் விரியும்வ்பாது 
விசிறி வ்பான்று காணப்படும்.

• இளம் கன்றுகளில் குருததழிவு ஏற்்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ட�ட்�ோ்ரசிெம்  அனிடசோஃபிலிடெ 
(மஸகார்த்டன்) பூெணததத எருக்குழியில் 
இடடு புழுக்கதள அழிக்கலாம்.

• ஆமணக்குப  பிணணாக்கு  கதரெதல 
வதாபபுகளில்  தவதது ,  வணடுகதள 
வெகரிதது அழிக்கலாம்.

• தரவைாலியூர்  இைக்கவர்ச்சிபச்பாறி/
விளக்குபச்பாறி ்பயன்்படுததி வணடுகதள 
கவர்நது அழிக்கலாம்.

• வ ம ா வ ை ா கு வ ர ா ட வ ்ட ா ஃ ்ப ா ஸ  – 
15மிலி+15மிலி நீர் வெர்தது வவர் மூலம் 
செலுததலாம்.

2.்க்ேபபு்்கூன்்ேணடு:் 

ரிங்காஃ்பாைஸ் ஃஜபருஜினியஸ்

க்கபன்்அரைலாளத்

• சிவபபு கலநத ்பழுபபு நிற வணடுகளின் 
ம ா ர் பு ப  ்ப கு தி யி ல்  ஆ று  அ ்ட ர் ந த 
புள்ளிகளு்டன் மூக்கு நீணடு காணப்படும்.
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வொ்அறி றிறம

• பூச்சிகள்  கூட்டமாக  அமர்நது  ொதற 
உறிஞசிக் குடிப்பதால், இதலகள் மஞெள் 
நிறமாகி மடியும். 

• இதலகள் பிசுபிசுபபு்டனும், கரும்்ப்டல 
வொயிைால் ்பாதிக்கப்படடும் காணப்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• 1%  ஸ்டார்ச்  கதரெதலத  சதளிதது 
கரும்்ப்டலததத நீக்கலாம்.

• மஞெள் வணண ஒடடுப்பதெப ச்பாறி 
்ப ய ன் ்ப டு த தி  பூ ச் சி க த ள  க வ ர் ந து 
அழிக்கலாம்.

• காக்சிசைல்லிட இதர விழுஙகிகதளயும் 
கணணாடி இறக்தகப பூச்சிகதளயும் ஏவி 
சவள்தள ஈக்கதளக் கடடுப்படுததலாம்.

• தவயாமிதாக்்ஸம்  –  200மிலி/எக்்டர் 
அல்லது அசிட்டாமாபிரிட – 100கி/எக்்டர் 
சதளிக்கலாம்.

• அஃபிவ்டாத்பவராச்பன் – 1.0 லி/எக்்டர் 
சதளிததல்.

II்வ ாயறம

1.்ா்ஞொவூர்்ோை்்வ ாய:் 

்க்்னாஜடரோ லூசிடம்,  

்க்்னாஜடரோ அப்ா்்னட்டம்

ந�ோய் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம

• இதலகள் மஞெள் நிறமாகி சதாஙகுதவல 
ஆரம்்ப அறிகுறியாகும். 

• மரததின்  தணடுப்பகுதியில்  பிளவுகள் 
ஏற்்படடு ்பழுபபு நிற திரவம் வடியும்.

• வொய்  முற்றிய  நிதலயில்  தணடின் 
அடிப்பகுதியில் காளான்கள் வதான்றும். 

• இநநிதலயில் மரஙகள் காய்நது மடிநது 
விடும்.

க்கபன்்அரைலாளத

• நீளம ாை  உ ்டலு ்டன்  இ ச் சி ல நதிகள் 
இளமஞெள்  நிறததில் , புழு  வ்பான்ற 
வதாற்றதது்டன், கணணுக்குப புலைாகாத 
அளவில் இருக்கும்.

வொ்அறி றிறம

• முக்வகாண வடிவ, மஞெள் நிறத திடடுகள் 
காய்களின் கழுததுப ்பகுதியில் வதான்றி, 
நீளவாக்கில் பிளவுகள் ஏற்்படடு பிசின் 
வ்பான்ற திரவம் வடியும். 

• இதைால் குரும்த்பகள் உதிர்நதுவிடும். 
• காய்களின் தரமும் குதறயும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• தாக்குதல் அதிகம் உள்ள ்பகுதிகளில் 
முதறயாை  ஊட்டச்ெதது  நிர்வாகம் 
பின்்பற்றப்ப்ட வவணடும்.

• காற்றுத தடுப்பாைாக, வதாபத்பச் சுற்றி 
ெவுக்கு மரம் ெ்டவு செய்யலாம்.

• வமாவைாகுவராட்டாஃ்பாஸ 15.0 மிலி 
அல்லது கார்வ்பாெல்்பான் 15.0 மிலி வவர் 
மூலம் செலுதத வவணடும்.

4.்ர்ூவறாஸ்்சுரும்சேமரள்ஈ:் 

ஆலியு்ைாடிகஸ் ரூஜி்யாஜபரகு்லட்டஸ்

க்கபன்்அரைலாளத

• சவணதம நிற பூச்சிகள், அதிகாதலயில் 
சுறுசுறுபபு்டன் காணப்படும்.
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ஒ ரு மு த ற  இ ட டு  இ ந வ ெ ா த ய க் 
கடடுப்படுததலாம்.

• 0.25% தாமிர ஆக்ஸிகுவளாதரடு அல்லது 
செக்ெவகாைவொல் – 3.0 மிலி அல்லது 
்டபுக்வகாைவொல் – 3.0 மிலி மருநதத 
100 மிலி நீரில் கலநது மூன்று மாதததிற்கு 
ஒரு முதற எை மூன்று முதற வவர் மூலம் 
செலுததலாம்.

 2.4	 பணப்பயிர்கள்

2.4.1	 கரும்பு

I்க்கறம

1.்இ்ள்் ருததுப்புழு:் 

ரக்லா இன்பஸ்்கட்டல்லஸ்

க்கபன்்அரைலாளத

• அநதுபபூச்சிகளின் முன்னிறக்தக ்பழுபபு 
நிறமாகவும், பின் இறக்தக சவணதம 
நிறமாகவும் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• இ ப பூ ச் சி யி ன்  பு ழு க் க ள்  கு ரு த து ப 
்பகுதிதய துதளதது வெதப்படுததுவதால் 
ெடுக்குருதது அழுகிவிடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ்ப ா தி க் க ப ்ப ட ்ட  ம ர ங க த ள  ச வ ட டி 
எரிததுவி்ட வவணடும்.

• சூட�ோட�ோடனோஸ் ஃபுளூரசன்ஸ் – 200கி 
+ டி்ரகடேோட�ர்�ோ விரிடி – 200கி /  
மரம்/வரு்டம் இ்ட வவணடும்.

• மரததிற்கு டிதரடிமார்ஃப  –  2.0மிலி 
அல்லது செக்ெவகாைவொல் – 1.0 மிலி 
(100 மிலி நீரில் கலநது) வவர் மூலம் 
செலுததலாம். 

2.்இ்ரை்றருற்்வ ாய:்

்லசி்யாடிப்லாடியா தி்யாப்ைா்ே

ந�ோய் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம

• ொற்று மற்றும் செற்றுகதள ச்பருமளவில் 
்ப ா தி க் கு ம்  இ ந வ ெ ா ய்  இ த ல க ளி ன் 
நுனி்பாகததில் சதா்டஙகி, அடிப்பாகம் 
வதர ்பரவும். 

• இதலகள் ்பழுபபு நிறமாக மாறுவது்டன், 
செற்றுகள் சுருஙகி, உருமாற்றம் அத்டயும். 

• வ ெ ா ய்  தீ வி ர ம ா கு ம் வ ்ப ா து  க ா ய் க ள் 
அழுகிவிடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ்பாதிக்கப்பட்ட  இதலகதள  வெகரிதது 
எரிதது வி்ட வவணடும்.

• ஒ ரு  ம ர த தி ற் கு  சூட�ோட�ோனோஸ் 
ஃபுளூரசன்ஸ் 200கி பூெணததத 5.0 கிகி 
வவப்பம்  பிணணாக்கு  மற்றும்  50கிகி 
சதாழுஉரததத வெர்தது, வரு்டததிற்கு 
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• இ த ்ட க் க ணு க் க ள்  நீ ள ம்  கு த ற ந து 
வலுவிைநது  விடும் .  ்பலமாக  காற்று 
வீசும்வ்பாது கரும்பு உத்டநது விடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ெட்ட 150 மற்றும் 210 வது ொடகளில் 
வதாதக உரிக்க வவணடும்.

• இைக்கவர்ச்சிபச்பாறிகள்  10/எக்்டர் 
தவக்க வவணடும்.

• டி்ரகடேோகிரம்�ோ கிட்லோனிஸ் முடத்ட 
ஒடடுணணிதய ஒரு முதறக்கு 2.5cc/
எக்்டர் என்ற அளவில், ெட்ட ொன்காம் 
மாதததிலிருநது 15 ொடகளுக்கு ஒரு 
முதற ஏவ வவணடும்.

• ஸபிவைாொட - 200மிலி/எக்்டர் சதளிக்க 
வவணடும்.

3.்ந்ுனி்் ருததுப்புழு:் 

சிர்பாஃ்பகா எகஜஸெரபடாலிஸ்

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• வவலிமொல் தீவைப ்பயிதர ஊடு்பயிர் 
செய்ய வவணடும்.

• ்பயிர் முதளதத 15 ஆம் ொளில் ஓர் 
எக்்டருக்கு 25 இைக்கவர்ச்சிப ச்பாறிகதள 
தவக்க வவணடும்.

• கிரானுவலாஸிஸ தவரஸ 750 LE/எக்்டர்
• வ்டக்கினிட ஒடடுணணிகள் 125/எக்்டர் 

ஏவி கடடுப்படுததலாம்.

2.்இ்ரை்றணுப்புழு:் 

ரக்லா செககாரிஃ்பகஸ் இண்டிகஸ்

க்கபன்்அரைலாளத

• பு ழு க் க ள்  க ரு ம் பு ள் ளி க ளு ்ட ன் 
காணப்படும்.

• ெட்ட  மூன்று  மாதஙகளுக்கு  பின்ைர் , 
சவண மஞெள் நிறததில் சிறியதாக உள்ள 
பூச்சிகள்  இதலகளின்  வமற்்பரபபில் 
முடத்டயிடும். 

வொ்அறி றிறம

• புழுக்கள் இத்டக்கணுக்கதள துதளதது 
தணடினுள்  சென்று  உடதிசுக்கதள 
உணணும். 
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• ஃ ச ்ப ப வ ர ா னி ல் + இ மி ்ட ா கு வ ள ா ப ரி ட 
வெர்நத கலதவ மருநதத 100கி/எக்்டர் 
சதளிக்க வவணடும்.

II	நேவாய்கள்

1.்ச்ெவேழுற்்வ ாய:் 

கு்்ாஜேஜைல்லா டுகுோஜ்னன்சிஸ்

ந�ோய் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம

• இ த ல க ளி ன்  அ டி ்ப ா க த தி லி ரு ந து 
நுனி்பாகம் வொக்கி ்பரவும் இநவொயிைால், 
இதலகள்  ஆரஞசு/மஞெள்  நிறமாக 
மாற்றமத்டயும். 

• இதலகளின்  தமய  ெரம்பு  மற்றும் 
தணடுப்பகுதி ்பாதிக்கப்படடு, ெர்க்கதரச் 
ெததின் அளவு குதறநது, சிவபபு நிறமாகி, 
புளிதத வாத்ட வீசும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• வ ெ ா யி ை ா ல்  ்ப ா தி க் க ப ்ப ்ட ா த 
வ த ா ட ்ட த தி லி ரு ந து  க ர த ண க த ள த 
வதர்நசதடுக்க வவணடும்.

• கரதண வெர்ததி – கார்்பன்்டசிம் 1.0 கி /லி நீர்.
• எதிர்பபுததிறன் சகாண்ட இரகஙகதளப 

(CO 86032, COSi 95071, COG 93076, 
COC 22, COSi 6, COG 5) ்பயிரி்ட 
வவணடும்.

• கடத்டப்பயிர்  ொகு்படிதய  தவிர்க்க 
வவணடும்

க்க்அரைலாளத

• அநதுபபூச்சிகள் சவணதம நிறதது்டனும், 
வயிற்றுப ்பகுதியின் இறுதியில் ஆரஞசு 
க ல ந த  ்ப ழு ப பு  நி ற  அ ்ட ர் த தி ய ா ை 
வராமஙகதளக் சகாணடும் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• குருததுப்பகுதியில் நுதைநது, தணத்டக் 
குத்டவதால் குருததழிவு ஏற்்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ஐடசோட்டி�ோ ஜோவன்ஸிஸ் – 100 வ�ாடிகள் 
ஏவலாம்.

• ச ெ ா வ லூ ர ா ன் +  எ ம ா ச ம க் டி ன் 
ச்பன்வொவயட வெர்நத மருநதத 1.5லி/
எக்்டர் சதளிக்க வவணடும்.

4.்வ்ாாரற்ாததுபக்க:் 

ரபரில்லா ஜபரபுசில்லா

க்கபன்்அரைலாளத

• இபபூச்சிகள்  தவக்வகால்  நிறததிலும் , 
ததலயின் முன்்பகுதி அலகு வ்பால் நீணடும், 
இறக்தககள் ஒளிபுகக் கூடியதவயாகவும், 
ச்பண  பூச்சிகள்  வயிற்றுப  ்பகுதியில் 
சகாதது உவராமஙகளு்டனும் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• கூ ட ்ட ம ா க  அ ம ர் ந து  ெ ா ற் த ற 
உறிஞசுவதால் ,  வதாதககள்  மஞெள் 
நிறமாகிவிடும். 

• இ த ல க ளி ல்  ஏ ற் ்ப டு ம்  பி சு பி சு ப பு த 
தன்தமயிைால், கரும்்ப்டல வொய் ஏற்்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ததைச்ெதது அதிகம் இடுவதத தவிர்க்க 
வவணடும்.

• ஒ ட டு ப ்ப த ெ ப  ச ்ப ா றி  ்ப ய ன் ்ப டு த த 
வவணடும்.
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3.்றருதபு்பு்ாணடு்வ ாய

ந�ோய்க் கோரணி: ஃத்படவ்டாபிளாஸமா

ந�ோய் பரப்பி: அசுவினி

அறி றிறம்

• ெ்டவு செய்த மூன்று மாதஙகளில் ்பயிர் 
்பாதிக்கத சதா்டஙகுகிறது. 

• ்பயிர்கள் மஞெள் நிறமாகி, வளர்ச்சி குன்றி 
புதர் வ்பால காடசியளிக்கும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• எதிர்பபு திறன் சகாண்ட இரகஙகதள 
(CO 86249, COG 93076, COC 22) ்பயிர் 
செய்ய வவணடும்.

• ்பாதிக்கப்பட்ட தூர்கதள அகற்றிவிடடு, 
புதிய ொற்றுகதள ெ்ட வவணடும்.

• கரதணகதள நீராவி சிகிச்தெ அல்லது, 
சவப்பக்காற்று சிகிச்தெ (540C – 8 மணி 
வெரம்) செய்ய வவணடும்.

• இநவொய் ்பரபபும் அசுவினிப பூச்சிகதளக் 
கடடுப்படுதத த்டமீவதாவயட 1.0லி/ எக்்டர் 
அல்லது இமி்டாகுவளாபரிட 100மிலி/
எக்்டர் சதளிக்க வவணடும். 

2.4.2	 பருத்தி

I்க்கறம

1.்சேமரள்ஈ:்ஜபமிசியா டபாசி

க்கபன்்அரைலாளத

• இளம்பூச்சி ்பச்தெ கலநத மஞெள் நிறததில் 
காணப்படும்.

• வளர்ச்சியத்டநத பூச்சி, மிகச் சிறிதாக, 
மஞெள் நிற உ்டலு்டன், சவள்தள நிற 
சமழுகுப ்ப்டலததால் மூ்டப்படடிருக்கும்.

2.்ற் பகட்ரை்வ ாய:் 

அஸ்டி்ல்கா சிட்டாமினி்ய

ந�ோய் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம

• கருதம நிற பூெண விததுகள் அ்டஙகிய 
உதறயிைால் சூைப்பட்ட ொடத்ட வ்பான்ற 
அதமபபு (150 செமீ நீளம் வதர) கரும்பின் 
நுனிப்பகுதியிலிருநது வரும். இதைால் 
சோட்டை ந�ோய் என்று அதைக்கப்படுகிறது.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• எதிர்பபுததிறன் சகாண்ட இரகஙகதளப 
(CO 86249, COG 93076, COC 22,  
COSi 6 மற்றும் COG 5) ்பயிரி்ட வவணடும். 

• கடத்டப்பயிர் ொகு்படியின் வ்பாது துவதரப 
்பயிதர ஊடு்பயிராகப ்பயிரிடடு, இநவொய் 
்பரவுததலத தடுக்கலாம்.

• வி த த க்  க ர த ண க த ள  5 0 0 C 
சவப்பநிதலயில் ஒரு மணிவெரம் நீராவி 
சிகிச்தெ  செய்யலாம் ; அல்லது  500C 
சவநநீரில் 30 நிமி்டம் அமிழ்ததி அல்லது 
520C சவநநீரில் 18 நிமி்டம் அமிழ்ததி 
கரதண வெர்ததி செய்யலாம்.

• கருஞொடத்டகதள வெகரிதது அழிக்க 
வவணடும்.

• கரதண  வெர்ததி  –  கார்்பன்்டசிம்  /
டிதரடிமிஃ்பான் – 1.0கி/லி நீரில் ்பதது 
நிமி்டஙகள் ஊற தவக்க வவணடும்.
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வொ்அறி றிறம

• இதலகள்  மஞெள்  நிறமாகி ,  இதல 
விளிம்புகள் அடிபபுறமாக சுருளும்.

• தாக்குதல் அதிகமாகும்வ்பாது இதலகள் 
செநநிறமாக மாறும். 

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• இமி்டாகுவளாபரிட – 100 மிலி/எக்்டர் 
சதளிக்கலாம்.

• 3.0% வவபச்பணசணய் கதரெதல 15 
ொடகள் இத்டசவளியில் மூன்று முதற 
சதளிக்கலாம்.

3.்ப்ருததி்ாணடு்்கூன்்ேணடு:்

ஜபம்ஃஜபருலஸ் அஃபினிஸ்

க்கபன்்அரைலாளத

• புழு கால்களற்றும், வணடு சிறியதாக, 
கருதம நிறததிலும் காணப்படும். வணடின் 
உ்டலின் வமற்புறததில் சவள்தள நிறத 
திடடுகள் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• நி ல  ம ட ்ட த தி ற் கு  வ ம ல்  உ ள் ள 
தணடுப்பகுதியில் முடிச்சுகள் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• இதலகளில் ்பச்தெயம் இைநத புள்ளிகள் 
வதான்றி, பின் திசுக்கள் மஞெளாக மாறும்.

• இபபூச்சி இதலச்சுருள் ெச்சுயிரி வொதயப 
்பரபபும் காரணியாக உள்ளது.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• மஞெள் நிற ஒடடுபச்பாறி – 12/எக்்டர் 
தவக்கலாம்.

• அ சி ட ்ட வ ம ா பி ரி ட  –  1 0 0 கி / எ க் ்ட ர் 
மருநதிதைத சதளிக்கலாம்.

• ்பயிர் சுைற்சி செய்ய வவணடும்.
• அஃபிவ்டாத்பவராச்பன் 1.0 லி/எக்்டர்

2.்ப்்ரெ்ாததுபக்க:் 

அம்ைாஸ்கா பிகுட்டுலா பிகுட்டுலா 

க்கபன்்அரைலாளத

• இளம் பூச்சிகள் இளம்்பச்தெ நிறததில் 
இ ற க் த க க ள ற் று  இ த ல க ளி ன் 
அடிபபுறததில் காணப்படும்.

• வளர்ச்சியத்டநத பூச்சிகள் ்பச்தெ நிறததில் 
காணப்படும்.
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வொ்அறி றிறம

• முடத்டயிலிருநது  சவளிவரும்  இளம் 
புழுக்கள் ெபத்ப, சமாடடு, பூ மற்றும் 
இளஙகாய்கதளத தாக்கி அழிக்கும்.

• தாக்கப்பட்ட ்பாகஙகள் உதிர்நதுவிடும்.
• வளர்நத புழுக்கள் காயிதைத துதளதது 

உடசென்று  காய்கள்  மற்றும்  விததத 
திசுக்கதள உணடு வெதம் விதளவிக்கும்.

• ்பஞசு கதற ்படிநது காணப்படும். 

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• தாக்கப்பட்ட ்பயிர் ்பாகஙகதள அகற்ற 
வவணடும்.

• ெரியாை ்பருவததில் விததக்க வவணடும்.
• ச்பாருளாதார வெதநிதலதயத தாணடும் 

வ்பாது டதரயவொஃ்பாஸ 2.5 லி/எக்்டர் 
மருநததத சதளிக்கலாம்.

• டி்ரகடேோகிரம்�ோ கிட்லோனிஸ் முடத்ட 
ஒடடுணணிதய  2.5 இலடெம்/எக்்டர் 
என்ற அளவில், பூக்கும் தருணததில், ஒரு 
வார இத்டசவளியில் இருமுதற வயலில் 
ஏவ வவணடும். 

• பூக்கும்  தருணததில்   ஸபிவைாொட 
150மிலி/எக்்டர்.

• இ ள ம் ்ப யி ர்  இ ப பூ ச் சி யி ை ா ல் 
தாக்கப்பட்டால் மடிநதுவிடும்.

• த ண டு க ள்  வ லு வி ை ந து ,  அ தி க 
காற்றடிததால் முறிநதுவிடும். 

 

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• விதததத 20 ொடகளில் மண அதணக்க 
வவணடும்.

• 10.0 மிலி/கிகி விதத என்ற அளவில் 
குவளார்த்பரிஃ்பாஸ 20 EC சகாணடு 
விதத வெர்ததி செய்யலாம்.

• விதததத  15 மற்றும்  30 ொடகளில் 
குவளார்த்பரிஃ்பாஸ 2.5 மிலி/லி நீரில் 
கலநது  செடியின்  கழுதது  ்பாகததத 
ெதைக்க வவணடும். 

4.்ப்ருததி்இளஞகேபபு்றாயபபுழு:்

ஜபகடி்்னாஃ்பாைா காஸிபிஜயல்லா

க்கபன்்அரைலாளத

• புழு இளஞசிவபபு நிறததில், ்பழுபபு நிறத 
ததலயு்டன் காணப்படும்.

• அநதுபபூச்சி  ்பழுபபு  நிறததில் ,  இரு 
இறக்தககளிலும் வரிவரியாய் வகாடுகள் 
மற்றும் புள்ளிகளு்டன் காணப்படும்.
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றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• அமில சிகிச்தெ செய்யப்பட்ட விததகதள 
விததக்க வவணடும்.

• வி த த க த ள  1 0 0 0  பி பி எ ம் 
ஸடசரபவ்டாதமசின் ெல்வ்பட மருநதில் 
ஊற தவதது விததக்க வவணடும்.

• ்பாதிக்கப்பட்ட தாவர ்பாகஙகதள அகற்ற 
வவணடும். 

2.்ஃ்பயூவெ லத்ோை்்வ ாய:்

ஃபயூ்செரியம் ஆகஸிஸ்்பாைம்்ேரற்

்வாசின்ஃஜபகடம்

 

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம

• இ ள ஞ ச ெ டி யி ன்  வி த தி த ல க ள் 
மஞெளாகவும், பிறகு ்பழுபபு நிறமாகவும் 
மாறி, செடிகள் வாடிவிடும்.

• வளர்நத செடியில் வொய் சதாற்றிைால் 
அடி இதலகள் மஞெளாக மாறி, பின் வாடி 
உதிர்நதுவிடும்.

• தணடின் அடிப்பகுதி கருததும், தணத்ட 
பிளநது ்பார்ததால் கருபபு (அ) ்பழுபபு 
நிறக் வகாடுகளும் காணப்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• அமில  விதத  சிகிச்தெ  செய்யப்பட்ட 
விததகதள கார்்பன்்டசிம் 4.0 கி/கிகி விதத 
என்ற அளவில் விதத வெர்ததி செய்து 
விததக்க வவணடும்.

• ்பாதிக்கப்பட்ட தாவர ்பாகஙகதள அகற்றி 
எரிதது வி்ட வவணடும்.

• 0.1% கார்்பன்்டசிம் கதரெதல செடிகளின் 
கழுததுப  ்பகுதியில்  ஊற்றி  மணதண 
ெதைக்க வவணடும்.

II்வ ாயறம

1.் ப்ா்டீ லா்றருற ்்வ ாய:் 

்செந்தா்ோ்னாஸ் ் கம்பஸ்ட்ரீஸ் pv. 

ோல்்்வசியாைம்

ந�ோய்க் கோரணி: ்பாக்டீரியா

அறி றிறம

• விததிதலகளில் வதான்றும் நீர்க் கசிவுத்டய 
ஒழுஙகற்ற  புள்ளிகள்  ொளத்டவில் 
இதணநது, பிறகு உதிர்நதுவிடும். இது 
�ோற்று கருகல் எைப்படுகிறது.

• இதலகளின் அடி்பாகததில் நீர் ஊறிய 
புள்ளிகள் வதான்றி, பின் கருநிறமாக மாறி, 
வகாண  வடிவில்  ெரம்புகளுக்கித்டவய 
காணப்படும். இது நகோணப்புளளி என்று 
அதைக்கப்படுகிறது.

• ெடுெரம்பு, கிதள ெரம்புகளில் நீர்க்கசிவுப 
புள்ளிகள் வதான்றி கருதமயாக மாறும். 
இது �ரம்பு கருத்தல் எைப்படுகிறது.

• தணடு மற்றும் கிதளகளில் கருபபு நிறக் 
காயஙகள் காணப்படுவதால் கருங்கி்ளை 
என்றும்  காய்கதள  ்பாதிததால்  கோய் 
அழுகல் என்றும் அதைக்கப்படுகிறது.
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அறி றிறம

• இதலயின்  அடிபபுறததில்  ஒழுஙகற்ற , 
க சி யு ம்  பு ண க ளு ம் ,  இ த ல யி ன் 
வமற்புறததில் ொம்்பல் நிறப புள்ளிகளும் 
காணப்படும். 

• வொய் தீவிரமாகும்வ்பாது ொம்்பல் நிற 
நுணதுகள்கள் இதலயின் வமற்்பரபபில் 
காணப்படும்.

• இதலகள் நுனியிலிருநது உள்வொக்கி 
காயத சதா்டஙகி, மஞெள் நிறமாகி, பின் 
உதிர்நதுவிடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ்பாதிக்கப்பட்ட தாவர ்பாகஙகதள அகற்றி 
தீயிலிடடு எரிக்க வவணடும்.

• அதிகமாக  ததைச்ெதது  உரஙகதள 
இடுவததத தவிர்க்க வவணடும்.

• கார்்பன்்டசிம் – 250 கி/எக்்டர் (அ) 1.25 – 
2.0 கிகி/எக்்டர் ெதையும் கநதகத தூதள 
வாரம் ஒருமுதற சதளிக்க வவணடும். 

2.4.3	மஞெள்

I்க்கறம

1.இரைபவபன்:்்பன்கீட்்டாதிரிபஸ் 

இண்டிகஸ்

க்கபன்்அரைலாளத

• பூ ச் சி க ள்  மி க  நு ண ணி ய த வ ய ா க , 
கரும்்பழுபபு நிறததில், இறக்தககள் சீபபு 
வ்பால் பிளவு ்படடு காணப்படும்.

3.்ச்ேர்டிகலிலத்ோை்்வ ாய:்

ஜ்வரடிசிலியம் டாலி்ய

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம

• ச்பாதுவாக  இநவொய்  காய்  பிடிக்கும் 
தருணததில் அதிகமாகக் காணப்படும்.

• ெரம்பித்டப ்பகுதி சவளுதது மஞெளாகும்; 
இதல ஓரஙகள் காய்நது விடும்.

• ெரம்புகளின் ஓரஙகள் ்பசுதமயாகவும், 
மற்ற  ்பகுதிகள்  ்பழுபபு  நிறமாகவும் , 
குவிநதும் காணப்படுவது 'புலியின் கால் 
த்டம்' வ்பான்று காணப்படும்.

• செடியின் வமல்்படத்டதய நீக்கி அல்லது 
பி ள ந து  ்ப ா ர் த த ா ல்  இ ள ஞ சி வ ப பு 
நிறக்வகாடுகள் காணப்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• குதிதரமொல்/செல்/ொமநதி சகாணடு 2-3 
வரு்டஙகளுக்கு ஒரு முதற ்பயிர் சுைற்சி 
செய்ய வவணடும்.

• ெ ா ம் ்ப ல்  ெ த து  உ ர த தி ன்  அ ள த வ 
அதிகரிக்க வவணடும்.

• 0.1% கார்்பன்்டசிம் சகாணடு செடிகளின் 
கழுததுப ்பகுதிதய ெதைக்க வவணடும்.

4.்ெ்ாதப்்(அ)்ாபர்ப்புமளி்வ ாய:்

ைாமு்லரியா எரி்யாலா

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்
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றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• விளக்குப  ச்பாறிகள்  தவதது  அநதுப 
பூச்சிகதள கவர்நது அழிக்கலாம்.

• வமாவைாகுவராடவ்டாஃ்பாஸ 1.0லி/எக்்டர் 
சதளிதது புழுக்கதளக் கடடுப்படுததலாம்.

II	நேவாய்கள்

1.்மஞெம்கிழ் ்அழுற்:்பி்ததியம் 

அஃபானிஜடர்ேட்டம்

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

 

அறி றிறம

• வவர் வளர்ச்சி குன்றி, ்பயிரின் அடி ்பாகம் 
நீர்க்கசிவு்டன், சமன்தமயாக இருக்கும். 

• கிைஙகுகள் அழுகி, ்பழுபபு நிறமத்டயும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• வொய் ்பாதிப்பற்ற கிைஙகுகதள வதர்வு 
செய்து விததக்க வவணடும்.

• வ்பாதிய வடிகால் வெதி ஏற்்படுதத வவணடும்.
• 0.3% சிசைப  அல்லது  0.3% தாமிர 

ஆக்ஸிகுவளாதரடு  சகாணடு  கிைஙகு 
வெர்ததி செய்ய வவணடும்.

• ஓர் எக்்டருக்கு 2.5கிகி சூட�ோட�ோனோஸ் 
ஃபுளூரசன்ஸ் உயிர் பூெணக்சகால்லிதய 
சதாழுஉரதது்டன்  கலநது  வயலில்  இ்டலாம்.

2.்இரைபபுமளி்வ ாய:்

ஜகாலிட்்டாடிரிககம் காபசிசி

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

வொ்அறி றிறம

• பூச்சிகள் கூட்டமாக அமர்நது ொற்தற 
உறிஞசுவதால், இதலகள் சுருணடும், 
செளிநதும், கரிநதும் காணப்படும். 

• ்பச்தெயம்  இைநது  தீயில்  கருகியது 
வ்பான்று வதாற்றமளிக்கும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• இமி்டாகுவளாபரிட-100 மிலி/எக்்டர் 
சதளிக்கலாம்.

• க ா ர் வ ்ப ா ெ ல் ஃ ்ப ா ன்-500 மி லி /எ க் ்ட ர் 
சதளிக்கலாம்.

2.்ாணடு்துரளபபான்:்்கா்்னாஜக்ததஸ் 

பஙடிஃஜபைாலிஸ்

க்கபன்்அரைலாளத

• தாய்  அநதுபபூச்சிகள்  மஞெள்  நிற 
இறக்தககளில் கருதம நிறத திடடுகளு்டன் 
காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• புழுக்கள் குருததுப ்பகுதிதய குத்டநது 
வெதப்படுததுவதால் குருததழிவு ஏற்்படும்.
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றட்டுபபாட்டு்முரற

• வயல்சவளி  மற்றும்  சுற்றுபபுறததத 
தூய்தமயாகப ்பராமரிக்க வவணடும்.

• 0.25% தாமிர ஆக்ஸிகுவளாதரடு அல்லது 
மாஙவகாசெப 0.25% மருநதத அறிகுறிகள் 
சதன்்பட்டவு்டன் ஒரு முதறயும், 15 ொடகள் 
கழிதது ஒரு முதறயும் சதளிக்கலாம்.

அறி றிறம

• நீள்வட்ட புள்ளிகளின் விளிம்புப்பகுதி 
ம ஞ ெ ள்  நி ற த து ்ட ன்  க ா ண ப ்ப டு ம் . 
புள்ளிகளின் தமயப்பகுதி ொம்்பல் நிறததில் 
கருதம நிறப புள்ளிகளு்டன் காணப்படும். 

• வொய் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும் 
வ்பாது இதலகள் கரிநது விடும்.

இார்மு்கில்பபர்றரளத்ாா் த்க்க்மா த்வ ாயறம்

பயிர் பூச்சிகள் நேவாய்கள்

வொளத  ருதது்ஈ்(ஏஜதரி்கா்னா சொ்கட்டா)

றதிர்்துரளபபான்்

(ஜெலி்காஜ்வரபா ஆரமீஜெைா)
வொள்றதிர்்ஈ்(றான்வை னா்

சொர்கிவறாைா)

துரு்(பகசினியா பரபியூரியா)

ாரை்ற பகட்ரை்(ஸ்்பசி்லாதீககா 

ரீலியா்னா)

றதபு ாணடு்துரளபபான்்(ரக்லா 

பாரஜடலஸ்) 

எர்றாட்(கி்்விஜசெபஸ் ஃபியூசிபாரமிஸ்)

ராகி வேர்்அசுவினி்(ஜடட்ைானியூைா 

ரைகரிஅபடாமி்னாலிஸ்)
இரை்கீற ்்வ ாய்

(ஜெல்மின்்தாஸ்்பாரியம் ் ைாடு்லாசெம்)

ஆமண் றாேடிபபுழு்(அக்கயா ெ்னதா, 

ஜபைஜலல்லியா அல்ஜிைா)
ஸ்ை்்புழு்(பாைசொ ஜலபிடா)

றதபளி்வராம்புழு்(ஜபரிகாலியா 

ரிசினி)

ொதப்்வ ாய்(ஜலவிலுலா டாரிகா)
இரைபபுமளி்வ ாய்(ஜசெர்காஸ்்பாைா 

ரிசிஜ்னல்லா)

எம ப்ரெ்்சறாதபுப்புழு்

(அகி்ைான்ஸியா ஸ்டிகஸ்)

எம்ப்ரெபக்(ஃரபட்்டாபி்ாஸ்ோ)

சூ லறாநதி கததுரளபபான்்/ாரைததுரளபபான்்

(ஜெலிக்காஜடரோ ஆரமிஜெைா)

பீறார்்றதபளிப்க்க்

(ஸ்ரப்லா்சொோ ஆபலிகா)

க/ாரை்அழுற்்(ரை்சொபஸ் சிற்றி்னம்)
துருவ ாய்(பகசீனியா ஹீலியான்தி)

ற ்அழுற்்(்ேக்ைாஃ்பாமி்னா 

ஃ்பசி்யாலி்னா)
ஆ்ைர்வன லா்றருற்்

(ஆல்டர்்னரியா ஹீலியன்தி)

மவாணைர்	செயல்பவாடு

வேளாண்பபர்றரளத்ாா் த்க்க,்வ ாயறரள்அரைலாளத்றணடு்வெற தா்.

பவார்வை

www.agritech.tnau.ac.in

www.nbair.res.in/insectpests
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பயிர்

குவ்றந்த	பட்ெ	

முவைப்பு	

(ெதம்)

முவைப்புத்	

தி்றன்	ஆய்வு	

கவாலம்

ச ் 80 14் ாட்றம

பருததி 60 10் ாட்றம

வொளத 75 10் ாட்றம

பல ்

ேரறறம

75 7் ாட்றம

சூ ல்

றாநதி

60 7் ாட்றம

முடிவு

இவவாறு விதத முதளபபுததிறதை அறிநது 
சகாள்வதால்  வயல்சவளியில்  விததக்கும் 
வ ்ப ா து  ச ெ டி க ள்  எ வ வ ா று  மு த ள க் கு ம் 
என்்பததயும், வததவயாை விதத அளதவயும் 
முன் கூடடிவய அறியலாம். 

 	 நேவாககம்

ெ ்ட வு க் கு த  வ த த வ ய ா ை  வி த த 
வததவதயக் கணக்கி்ட முதளபபுததிறதைக் 
கண்டறிதல்.

 3.1	 நதவையவானை	சபவாருட்கள்

விதத முதளபபு ச்படடி,  கணணாடி 
்பாததிரம், விதத முதளபபுக் காகிதம், மணல், 
மண, நீர்.

மு த ள ப பு த தி ற ன்  வ ெ ா த த ை க் கு 
வ த த வ ய ா ை  ம ண  அ ல் ல து  ம ண ல் 
சுததமாைதாகவும், களிமண கலக்காததாகவும், 
தூசி, கல் வ்பான்றதவ இல்லாததாகவும் இருக்க 
வவணடும். மணணின் கார அமில நிதல 6.0 
முதல் 7.5 வதர இருக்க வவணடும்.

 3.2	 செய்முவ்ற

முதலில் மணதல 60% நீர் தாஙகும் 
தி ற னு ்ட ன்  இ ரு க் கு ம ா று  ஈ ர ப ்ப டு த து த ல் 
வவணடும். விததயிதை ஈரம் கலநத மணலில் 
ெரியாை இத்டசவளியில் ஒவர சீராை ஆைததில் 
(1-2 செமீ) ஊன்ற வவணடும். ஒரு வார காலததில் 
்ப யி ர் க ளி ன்  மு த ள ப த ்ப  க ண க் ச க டு த து 
முதளபபுததிறதை கணக்கி்டலாம். 

பபர்்ேரறறளி்்விரா்முரளபபுததிறன்்

வொாரன்செயா்

(Seed்Germination்Test்in்Crops)

3
செய்முவ்ற

மவாணைர்	செயல்பவாடு

ப்வே ்பபர்றளி்்விராறளின்்முரளபபுததிறன்்றணைறிநது்றண்கிடுா்.

பவார்வை

www.agritech.tnau.ac.in
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4.1.2	 உயிர்	உர	கரவண	நேர்த்தி

நதவைப்படும்	சபவாருட்கள்

• கரும்புக் கரதணகள் – 75,000 (இரு ்பரு).
• அடசோஸ்்பைரில்லம் - 10 ்பாக்சகட (2.0 கி கி).

செயமுரற

ஓர் எக்்டருக்குத வததவயாை கரும்புக் 
கரதணகதள 10 ்பாக்சகட அடசோஸ்்பைரில்லம் 
மற்றும் வததவயாை நீரில் கலநத குைம்பில் 
ெடுவதற்கு  15  நிமி்டஙகள்  முன்ைர்  ஊற 
தவக்க வவணடும்.  பின்ைர் ெ்டவு வயலில்  
ெ்ட வவணடும்.

4.1.3	 மரைள்ளிக	கிழஙகு	கரவண	நேர்த்தி

வாரேபபடுத்சபாருட்றம

• 17,000 கரதணகள்
• கார்்பன்்டசிம்
• தணணீர்

பூெண  வொய்  தாக்குததலத  தடுக்க 
(1.0 கி  கார்்பன்்டசிம்  /  1.0 லி  நீர்) என்ற 
அளவில் கார்ச்பன்்டசிம் மருநதுக் கலதவயில் 
15 நிமி்டஙகள் அமிழ்ததி தவதது ெ்ட வவணடும். 
பின்ைர் ெ்டவு வயலில் ெ்டவு செய்யலாம். 

4.1.4	 கடினைமவாககல்	கரவண	நேர்த்தி

நதவைப்படும்	சபவாருட்கள்

• கரதணகள்
• ச்பாட்டாசியம் குவளாதரடு
• துததொக ெல்வ்பட
• இரும்பு ெல்வ்பட
• தணணீர்

கரதண வெர்ததி மற்றும் கிைஙகு வெர்ததி 
என்்பது  பூச்சிக்சகால்லி ,  பூெணக்சகால்லி , 
உயிர் உரம் மற்றும் உரஙகள் வ்பான்றவற்தறத 
தனிதவதா அல்லது ஒருஙகிதணதவதா கரதண / 
கிைஙகுகளின் வமல் இடுவதன் மூலம் அவற்தற 
பூச்சி, வொய்களில் இருநது காதது, ்பயிர்களின் 
வளர்ச்சிதயப ச்பருக்குவதாகும்.

 4.1	 	கரவண	நேர்த்தி	(Sett	Treatment	

of	Sugarcane	and	Tapioca)

நேவாககம்

கரும்பு மற்றும் மரவள்ளிக் கிைஙகு 
கரதணகதள வெர்ததி செய்யும் முதறகதள அறிதல்.

4.1.1	 கரும்பு	கரவண	நேர்த்தி

நதவைப்படும்	சபவாருட்கள்

• கரும்பு கரதணகள் – 75,000 (இரு ்பரு)
• தணணீர் – 100 லி
• கார்்பன்்டசிம் – 50 கி
• மாலததியான் – 200 மிலி
• யூரியா – 1.0 கிகி

செயமுரற்

• ஓர் எக்்டருக்குத வததவயாை 75,000 
கரதணகதள வெர்ததி செய்ய 100 லி 
தணணீர் வததவ. 

• 100 லிட்டர் தணணீரில் 50 கி கார்்பன்்டசிம் 
200 மிலி மாலததியான் மற்றும் 1.0 கிகி 
யூரியா ஆகியவற்தற இடடு ென்கு கலக்க 
வவணடும்.

• பின்ைர்  இநத  கலதவயில்  கரும்புக் 
கரதணகதள 15 நிமி்டஙகள் வதர ஊற 
தவக்க வவணடும்.

விரா்றரரண்மா த்கிழ் ்

வ ர்ததி்செயா்

(Sett்/்Rhizome்/்Sucker்

Treatment)

4
செய்முவ்ற
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ஒரு லிட்டர் நீரில் கதரதத கதரெலு்டன், காப்பர் 
ஆக்ஸிகுவளாதரடு 3.0 கி கலநது, 30 நிமி்டம் 
ஊற தவதது பின்ைர் ெ்டவு செய்யலாம்.

4.2.2	 உயிர்	பூெணகசகவால்லி	கிழஙகு	

நேர்த்தி

ஒ ரு  கி வ ல ா  ம ஞ ெ ளு க் கு  1 0  கி 
சூட�ோட�ோனோஸ்  ஃபுளுரசன்ஸ்  ம ற் று ம்  
4.0 கி டி்ரகடேோட�ர்�ோ விரிடி என்ற அளவில் 
கலநது  கிைஙகு  வெர்ததி  செய்து ,  பின்ைர் 
ெ்டவு செய்வதன் மூலம் வொய் தாக்குததலக் 
கடடுப்படுததலாம். 

 4.3	 ைவாவழககன்று	நேர்த்தி

நேவாககம்

வாதைக்கன்று வெர்ததி செய்யும் முதறகதள 
அறிதல்.

ோரழ்றன் றம்வார்வு

• சீராை வளர்ச்சி மற்றும் ெல்ல மகசூல் 
ச்பற தரமாை கன்றுகதளத வதர்வு செய்ய 
வவணடும்.

• த ா ய்  ம ர த தி ற் கு  அ ரு க ா த ம யி ல் , 
கிைஙகிலிருநது வளரும் 2 முதல் 3 அடி 
வதர உயரம் உள்ள சுமார் மூன்று மாத 
வயதுத்டய ஈடடிக் கன்றுகவள சிறநததவ.

• கன்று 1.5 – 2.0 கிகி எத்ட உள்ளதாகவும், பூச்சி 
வொய் தாக்காததாகவும் இருக்க வவணடும். 

4.3.1	 கவார்பன்டசிம்	கன்று	நேர்த்தி

செயமுரற

• கிைஙகுகளின்  அடிப்பகுதியில்  உள்ள 
வவர்கதள நீக்கி வி்ட வவணடும்.

• கி ை ங கி ன்  வ ம ல்  ்ப கு தி யி ல்  உ ள் ள 
தணடுப்பகுதி  20 செமீ  இருக்குமாறு 
வதர்நசதடுக்க வவணடும்.

• 1.0 கி கார்்பன்்டசிம் மருநதிதை 1.0 லி 
தணணீரில் கதரக்க வவணடும்.

• கிைஙகுகதள  ஐநது  நிமி்டம்  இநதக் 
கதரெலில் ெதைதது, பின்ைர் ெ்டவு செய்ய 
வவணடும்.

மாைாவாரியில் மரவள்ளிக் கிைஙகுப 
்ப யி ர்  வ ற ட சி த ய த  த ா ங கி  வ ள ர  0 . 5 % 
ச்பாட்டாசியம் குவளாதரடு, துததொக ெல்வ்பட 
மற்றும் இரும்பு ெல்வ்பட கலநத கதரெலில் 20 
நிமி்டம் கரதணகதள ஊற தவதது பின்ைர் 
ெ்டவு செய்யலாம். 

4.1.5	 உயிர்	உர	கரவண	நேர்த்தி

• கரதணகள்
• அடசோஸ்்பைரில்லம்
• ்பாஸவ்பா்பாக்டீரியா
• தணணீர்

அ ட ச ோ ஸ் ் பை ரி ல ்ல ம்  ம ற் று ம் 
்ப ா ஸ வ ்ப ா ்ப ா க் டீ ரி ய ா  நு ண ணு யி ர் 
உரஙகதள ஒரு லிட்டர் நீருக்கு 30 கி என்ற 
அளவில்  ்பயன்்படுததி ,  கரதணகதள  20 
நிமி்டஙகள்  ஊற  தவதது ,  பின்ைர்  ெ்டவு 
செய்யலாம். 

றரரண்வ ர்ததிபன்்பலன்றம

• பூச்சித தாக்குததலக் கடடுப்படுததலாம்.
• வொய்த தாக்குதல் குதறவு.
• வறடசிதயத தாஙகி வளரும்.
• உரச் செலவு குதறவு.
• அதிக வளர்ச்சி.
• அதிக மகசூல்.

 4.2	 மஞெள்	கிழஙகு	நேர்த்தி

நேவாககம்

விதத மஞெள் கிைஙகுகதள வெர்ததி செய்யும் 
முதறகதள அறிதல்

4.2.1	 மஞெள்	கிழஙகு	நேர்த்தி

வாரேபபடுத்சபாருட்றம

• விததக் கிைஙகுகள்
• வமாவைாகுவராடவ்டாஃ்பாஸ 36  

WSC – 1.5 மிலி / லி நீர்
• காப்பர் ஆக்ஸிகுவளாதரடு – 3.0 கி / லி நீர்.

ம ஞ ெ ள்  வி த த க்  கி ை ங கு க த ள 
வமாவைாகுவராடவ்டாஃ்பாஸ 1.5 மிலி மருநதிதை 
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(குறிபபு: வா்டல் வொய் எதிர்பபுத திறன் 
இல்லாத இரகஙகள் – ரஸதாளி, சமாநதன், 
செய் வணணன், விருப்பா�)

4.3.2	 	நூறபுழுககவைக	கட்டுப்படுத்தும்	

கன்று	நேர்த்தி

• ொன்கு ்பஙகு மண மற்றும் ஐநது ்பஙகு 
தணணீர் கலநத வெற்றுக் குைம்பு தயார் 
செய்ய வவணடும்.

• வதால் சீவிய கன்றுகதள வெற்றுக் குைம்பில் 
ெதைதது அதன் மீது 40 கி கார்வ்பாஃபியூரான்/
ஃபுளுசயன்ஃெல்வ்பான் குருதண மருநததத 
தூவி ெ்டவு செய்ய வவணடும்.

• 0 .75%  வமாவைாகுவராடவ்டாஃ்பாஸ 
கதரெலில்  கிைஙகுகதள  வதாய்தது 
நிைலில் சுமார் 24 மணி வெரம் உலர்ததி, 
பின்பு ெ்டவு செய்ய வவணடும். 

கத்திக	கன்று நீர்	கன்று

மவாணைர்	செயல்பவாடு

1.் றருதபு்றரரண்வ ர்ததி்செயா்

2.் மரேமளி்கிழ் ்றரரண்வ ர்ததி்செயா்

3.் மஞெம்கிழ் ்வ ர்ததி்செயா்

4.் ோரழ்றன் ்வ ர்ததி்செயா்

பவார்வை

1. Crop Production Guide for Horticulture

2. Crop Production Guide for Agriculture

3. www.agritech.tnau.ac.in
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 	 நேவாககம்

மஞெள்  கிைஙகுகதள  ்பதப்படுததி , 
மதிபபு கூடடுதல்.

மஞெள் கிைஙகுகதள அறுவத்ட செய்த பின்பு 
்பதப்படுதத வவணடும். மஞெள் ்பதப்படுததுதலில் 
ொன்கு நிதலகள் உள்ளை. அதவயாவை: 
சுததப்படுததுதல் / வவக தவததல், உலர்ததுதல், 
சமருகு ஏற்றுதல் மற்றும் நிறம் ஏற்றுதல்.
 5.1	 	சுத்தப்படுத்துதல்	/	நைக	வைத்தல்	

(Curing)

அறுவத்ட  செய்த  ்பச்தெ  மஞெதள 
்பதப்படுததி, உலர்நத மஞெதளப ச்பறலாம். 
அறுவத்டக்குப பின் விரலி மஞெள் கிைஙகுகதள 
பிரிதசதடுக்க வவணடும். சுததப்படுததிய மஞெள் 
கிைஙகுகதள, அதவ மூழ்கும் வதர தணணீர் 
வெர்தது வவக தவக்க வவணடும். இவவாறு 
சகாதிக்க தவக்கும் ச்பாழுது, சவணபுதகயும், ஒரு 
மாறு்பட்ட வாெதையும் வரும் ெமயததில், சகாதிக்க 
தவப்பதத நிறுததி வி்ட வவணடும். இவவாறு 45 
முதல் 60 நிமி்டஙகள் வதர சகாதிக்க தவப்பதால், 
கிைஙகுகள் சமன்தமயத்டகின்றை. ெரியாை 
வெரம் வதர வவக தவப்பது மடடுவம, மஞெளின் 
நிறம் மற்றும் வாெதைதய நிர்ணயிக்கும். 
அதிக வெரம் சகாதிக்க தவதத கிைஙகுகளின் 
நிறம் ்பாதிப்பத்டநது, தரம் குதறகிறது. குதறநத 
வெரவம சகாதிக்க தவததால், கிைஙகுகதள 
காயதவக்கும் வ்பாது உத்டநது விடும்.
புதிய	விஞ்வானை	முவ்ற

இநத முதறயில், சுததப்படுததிய விரலி 
மஞெதள (சுமார் 50 கிகி) துததொகம் பூசிய 

துதளகள் சகாண்ட இரும்பு அல்லது சமன் 
இரும்்பாலாை சதாடடிகளில் (0.9 x 0.5 x 0.4மீ) 
தவக்க வவணடும். இதசதாடடிகள் கலன்களில் 
தவக்கப்படுகின்றை. கிைஙகுகள் மூழ்கும் வதர 
100 லி தணணீர் வெர்க்க வவணடும். பின்ைர் 
கிைஙகுகதள சமன்தமயாகும் வதர வவக 
தவக்க வவணடும். வவக தவதத கிைஙகுகதள 
சதாடடிகளில் உள்ள தகபபிடிதயக் சகாணடு 
தூக்கும்வ்பாது, தணணீர் கலன்களில் வடிநது 
விடும் .  இவத  தணணீதர ,  புதிய  மஞெள் 
கிைஙகுகதள வவக தவக்க ்பயன்்படுததலாம். 
மஞெள் கிைஙகுகதள அறுவத்ட செய்த 2 அல்லது 
3 ொடகளுக்குப பிறகு ்பதப்படுதத வவணடும். 
்பதப்படுததுதல் தாமதமாகும்ச்பாழுது, மஞெள் 
கிைஙகுகதள மரததூள் அல்லது ொர்ததூள் 
சகாணடு மூடி நிைலில் உலர தவக்க வவணடும். 
வணிக ரீதியில் ்பதப்படுததும்வ்பாது 100 கிகி 
சகாள்ளளவு சகாண்ட தமிழ்ொடு வவளாண 
்பல்கதலக்கைக சகாதிகலன்கதள ்பயன்்படுததி 
6 0  நி மி ்ட ங க ள்  வ த ர  நீ ர ா வி யி ல்  வ வ க 
தவக்கலாம். இம்முதறயில் உலர தவக்கும் 
காலம் 10 ொடகளாக குதறயும்; தரம் மற்றும் 
சுததம் அதிகரிக்கும். 

  

மஞெம்பாபபடுததுா்

(Processing்Technology் 

of்Turmeric)
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 5.2	 உலர	வைத்தல்	(Drying)

வவக தவதத கிைஙகுகதள மூஙகில் ்பாய் 
அல்லது உலர்களததில் 5 – 7 செமீ உயரததிற்கு 
்பரபபி சவயிலில் உலர தவக்க வவணடும். 
உயரம் குதறயும்ச்பாழுது, மஞெளின் நிறம் 
்பாதிபபு அத்டயும். இரவு வெரஙகளில் மஞெதளக் 
குவிதது காற்று புகுமாறு மூடி தவக்க வவணடும். 
இநத முதறயில் மஞெள் கிைஙகுகள் உலர  
10 – 15 ொடகள் ஆகும். செயற்தக முதறயில் 
உலர தவக்கும்ச்பாழுது, 600C வதர சவப்பக் 
காற்று செலுததி உலர தவக்கலாம். மஞெள் 
சிறு துணடுகளாக இருநதால் இம்முதறயில்  
உ ல ர  த வ க் கு ம் ச ்ப ா ழு து ,  நி ற ம்  ்ப ா தி ப பு 
அத்டயாது. 

 5.3	 சமருகு	ஏறறுதல்	(Polishing)

உ ல ர் ந த  கி ை ங கு க ள் 
சொரசொரப்பாகவும், வவர்ததுணடுகள் மற்றும் 
செதில்கள் உத்டயதாகவும் இருக்கும். இவற்தற 
மனித வவதலயாடகள் அல்லது இயநதிரஙகதள 
சகாணடு நீக்க வவணடும். மனித வவதலயாடகள் 
ச க ா ண டு  ச ம ரு வ க ற் று ம் வ ்ப ா து  உ ல ர் ந த 

கிைஙகுகதள கடிைமாை ததரயில் வதய்க்கலாம். 
தற்வ்பாது தககள் அல்லது மின்ொரம் மூலம் 
இயக்கவல்ல இயநதிரஙகதளக் சகாணடும் 
சமருவகற்றலாம். 

 5.4	 நி்றம்	ஏறறுதல்	(Colouring)

மஞெள்  கிைஙகுகளில்  தரதததயும் , 
வதாற்றதததயும் வமம்்படுதத நிறம் ஏற்றுதல் 
அவசியம். ்பதப்படுததப்பட்ட மஞெளின் நிறவம 
விதலதய  நிர்ணயம்  செய்ய  உதவுகிறது . 
மஞெள் கிைஙகுகள் விரும்்பததக்க வதகயில் 
அதமய, சமருவகற்றுதலின் கத்டசி நிதலயில், 
சிறிது தணணீர் கலநத மஞெள் தூதளத தூவி 
நிறவமற்ற வவணடும்.

மவாணைர்	செயல்பவாடு	

மஞெம்பாபபடுததுத்முரறரல்அறிா்.

பவார்வை	

www.celkau.in/crops/spices/Turmeric/processing.aspx
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ச ெ ய் ய ல ா ம் .  5 - 8  ச ெ மீ  நீ ள மு ள் ள 
இதலததுணடுகளின் ொன்கில் மூன்று ்பாகம் 
மணணில் இருக்குமாறு ெ்டவு செய்தால், புதிய 
செடி உருவாகும் (உ.ம்) சோன்சிவிரிெோ.

இதலசமாடடுத தணடுகள் என்்பதவ 
இ த ல ,  க ா ம் பு  க ணு க் கு ரு த து  ச க ா ண ்ட 
சி றி ய  த ண டு க ள்  ஆ கு ம் .  இ ந த  க ணு க் 
குருததுகளில் இருநது தணடுகள் உருவாகும். 
தணடின்  அடிப்பகுதியில் இருநது வவர்கள்  
உருவாகும்.

(உ.ம்) வதயிதல, டரோட�ோட�ன்ட்ரோன், 
டேட�லலிெோ.

 6.3	 	குச்சிகள்/தவாைரத்	துண்டுகளின்	

மூலம்	பயிர்ப்சபருககம்	 

(Cuttings)

இம்முதறயில் தாவரஙகளின் குச்சிகள் 
அ ல் ல து  இ த ல க ளி ன்  து ண டு க த ள க் 
ச க ா ண டு  ்ப யி ர் ப ச ்ப ரு க் க ம்  ச ெ ய் ய ல ா ம் . 
இ தி ல்  ெ ா ன் கு  வ த க க ள்  உ ள் ள ை .  
அதவயாவை: 
1. இளம் நுனி தளிர் (Herbaceous cuttings)
2. சமன் தணடு (Softwood cuttings)
3. மததிமத தணடு (Semi-hardwood cuttings)
4. கடிைத தணடு (Hardwood cuttings)

இம்முதறயில்  இளம்  நுனிதளிர்கள் 
சகாய்யப்படடு வெரடியாக தயார் செய்யப்பட்ட 
வதாட்டஙகளில்  ெ்டவு  செய்யப்படுகின்றை . 
இவற்தற மாதல வெரஙகளில் ெ்டவு செய்து 
சதா்டர்நது நீர் ்பாய்ச்சி வளரச் செய்யலாம்.

  நேவாககம்

்பாலிலா  இைபச்பருக்கம்  செய்யும் 
முதறகதள அறிதல்

போலிலோ  இனப்சபருக்கம்  எ ன் ்ப து 
விதததயத  தவிர ,  தாவரஙகளின்  ஏதைய 
்பகுதிகதளப ்பயன்்படுததி,  தாய்ச்செடியின் 
குண ெலன்களு்டன் ்பயிர்பச்பருக்கம் செய்யும் 
முதறயாகும். (உ.ம்) வவர்ததுணடுகள், இதல 
சமாடடு தணடுகள்,  இதலகள்,  குச்சிகள், 
்பதியன்கள், சமாடடுக்கடடுதல், ஒடடுக்கடடுதல் 
வ்பான்றதவ.

 6.1	 	நைர்த்	துண்டுகளின்	மூலம்	

பயிர்ப்சபருககம்	(Root	Cuttings)

தணடு  மூலம்  மற்றும்  தணடுகதள 
உருவாக்கும்  ்பணபு  சகாண்ட  வவர்களின் 
துணடுகளிலிருநது ்பயிர்பச்பருக்கம் செய்யலாம். 
10-25 செமீ நீளம் சகாண்ட வவர்ததுணடுகதள 
கித்டமட்டமாக ஈரமாை மண அல்லது மணலில் 
ெ்டவு  செய்து  நீர்  ்பாய்ச்ெ  வவணடும் .  இ்ட 
மாறிப பிறநத சமாடடுகள் (Adventitious 
buds) உருவாகி தணடுகள் வதான்றும் (உ.ம்) 
விததயிலா கறிப்பலா.

 6.2	 	இவல	சமவாட்டுத்	தண்டுகள்	/	

இவலகள்	மூலம்	 

பயிர்ப்சபருககம்	(Leaf	 

cuttings	/	Leaf	bud	cuttings)

சில தாவரஙகளில், இதலகள் மற்றும் 
இ த ல  ச ம ா ட டு த  த ண டு க ளி ல்  வ வ ர் க ள் 
உருவாகும். இதன் மூலம் ்பயிர்பச்பருக்கம் 

பாலிைா்இனபசபரு்ற்முரறறம

(Asexual்Propagation)
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(உ.ம்) புதிைா, ச்பான்ைாஙகணணி.
சமன்்ாணடு் ்கறம

இதவ  ச்பாதுவாக  ெற்று  வயதாை 
நுனிக்குச்சிகள் ஆகும். 15 செமீ நீளமுள்ள, 
2-3 இதலகதளக் சகாண்ட குச்சிகள் சிறு 
து ண டு க ள ா க  ச வ ட ்ட ப ்ப ட டு  ெ ்ட வு க் கு 
்பயன்்படுததப்படுகின்றை.  இவவதக சமன் 
தணடுகள்  ெல்ல  ெததப்பற்று்டனும்  ென்கு 
வதளயும் தன்தமயு்டனும் காணப்படும். இவற்தற 
வெரடியாக ெ்டலாம். வமடடுப்பாததிகளில் ெ்டவு 
செய்து வவர் வநத பின் எடுதது ்பாலிததீன் 
த்பகளில் மாற்றியும் ்பயன்்படுததலாம்.

(உ.ம்) அலஙகாரச் செடிகள், மலர் ்பயிர்கள் 
மததிமத்ாணடு்் ்கறம

இ வ வ த க ய ா ை  கு ச் சி க ள்  ச ம ன் 
த ண டு க் கு ம்  க டி ை த  த ண டு க் கு ம் 
இ த ்ட ப ்ப ட ்ட  நி த ல யி ல்  க ா ண ப ்ப டு ம் . 

இளத்நுனி்ாளிர்

மததிம்ாணடு றடினத்ாணடு

சமன்்ாணடு

இ வ ற் த ற  வ த ள க் கு ம் வ ்ப ா து  எ ளி த ா க 
வதளயாது. கடிைமாகவும் இருக்காது. இதில் 
காணப்படும் செல்லுவலாசின் அளவு ெற்று 
குதறவாக இருப்பதால் இதவ எளிதில் வவர் 
உண்டாக்கவல்லதவ. இக்குச்சிகள் 20-25 செமீ 
நீளமும், ச்பன்சில் தடிமனும் சகாண்டதவயாக 
இருக்க  வவணடும் .  இவற்றின்  அடிப்பகுதி 
ொய்வாகவும்,  வமல்  ்பகுதி தடத்டயாகவும் 
சவட்டப்படடிருக்க வவணடும். இக்குச்சிகளில் 
3-4 முதிர்நத சமாடடுகள் இருக்க வவணடும். 
இக்குச்சிகதள மண, மணல், சதாழு உரம் 
(1:1:1) ெரி்பஙகு கலநது நிரப்பப்பட்ட ்பாலிததீன் 
த்பகளிவலா வமடடுப ்பாததிகளிவலா ெடடு, 
பின்ைர் வவர் விட்ட குச்சிகதளப ்பயன்்படுததலாம். 
இவவதகக் குச்சிகதள ்பசுதமக் கூ்டஙகளில் 
வளர்ப்பதன் மூலம் அதிக எணணிக்தகயில், 
குறுகிய காலததில் ்பயிர்பச்பருக்கம் செய்யலாம் 
(உ.ம்) குடரோட்�ன், அடரலிெோ, செம்்பருததி.
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சீவி எடுக்க வவணடும். பின்பு இவவிரணடு 
ச வ ட டு வ ா ய் க த ள யு ம்  இ த ண த து 
ெணல் சகாணடு இறுக கட்ட வவணடும். 
இதன் வமல் சமழுகுத துணியால் ென்கு 
சுற்றி காற்றுபபுகாமல் கட்ட வவணடும். 
இவவிரணடு ஒடடுவாய்களும் இரணடு 
மாதததில் ஒடடிவிடும். பின் தாய் மரததின் 
கிதளப்பகுதியில்  V வடிவ  சவடடு 
சகாடுக்க வவணடும். இரணடு வாரததிற்கு 
பிறகு கன்தறத தனிதமப்படுததி நிைலில் 
தவததிருநது ெ்டவு செய்ய வவணடும். 

2. பக்க ஒடடு (Side grafting): இம்முதறயில் 
ஒடடுக்கிதளதய தாய்மரததிலிருக்கும் 
வ்பாவத 10 செமீ அளவுள்ள நுனிப்பகுதிதய 
விடடுவிடடு கீவை உள்ள இதலகதள நீக்கி 
வி்ட வவணடும். ஒரு வாரம் சென்ற பின்ைர் 
சமாடடுகள் புத்டதது வரும் வ்பாது சவடடி, 
வவர்ச்செடியில் இதணக்க வவணடும். 
வவர்ச்செடியின் ்பக்கவாடடில் 20-250 
வகாணததில் 2.5 செமீ அளவில் ொய்வாக 
சவடடி அநதப ்பகுதியில் ஒடடுக்கிதளதய 
தவதது இறுகக் கட்ட வவணடும். ஒரு மாதம் 
கழிதது ஒடடுக்கிதளயில் ்பக்கக்கிதளகள் 
வளர்ச்சி அத்டநத பின் வவர்ச்செடியின் 
வமல் ்பாகததத சவடடி ெ்ட வவணடும்.

3. ஆப்பு  ஒடடு  ( C l e ft  g r a ft i n g ) : 
இ ம் மு த ற யி ல்  வ வ ர் ச் ச ெ டி யி ன் 
வமல் ்பாகததத சவடடியபின் அதன் 
ெ டு ப ்ப கு தி யி ல்  பி ள வு  ஏ ற் ்ப டு த த 

றடினத்ாணடு் ்கறம

ெ ன் கு  மு தி ர் ந த  கி த ள க் கு ச் சி க ள் 
கடிைத  தணடுக்  குச்சிகள்  ஆகும் .  இதவ 
கடிைமாைதாகக் காணப்படும். இக்குச்சிகளின் 
வமல் ்பகுதி ்பச்தெயமின்றிக் காணப்படும். 
மததிமத  தணடுக்  குச்சிகதள  தயாரிப்பது 
வ்பாலவவ இக்குச்சிகதளயும் தயாரிதது ெ்டவு 
செய்து  வவர்  வநத  பின்ைர்  ்பயன்்படுததிக் 
சகாள்ளலாம். (உ.ம்) திராடதெ, அலஙகார 
மாதுதள.

கு ச் சி க த ள ப  ்ப ய ன் ்ப டு த தி 
்பயிர்பச்பருக்கம் செய்யும்வ்பாது, அவற்றின் 
வவர் வளர்ச்சிதய ஊக்குவிக்க, வவர் வளர்ச்சி 
ஊக்கிகதளப ்பயன்்படுததலாம். ச்பாதுவாக, 
இன்வ்டால் பியூடரிக் அமிலம் (IBA) வவர் 
வளர்ச்சிதய ஊக்குவிக்கப ்பயன்்படுததப்படுகிறது. 
இது வணிக ரீதியில் செராடிக்ஸ (Seradix), 
சகராடிக்ஸ (Keradix), ரூச்டக்ஸ (Rootex) 
வ்பான்ற ச்பயர்களில் விற்்பதை செய்யப்படுகிறது. 
குச்சிகதள நீரில் ெதைதது, பின்ைர் இம்மருநதில் 
ெதைதது ெடுவதன் மூலம் வவர் உண்டாவதத 
துரிதப்படுததலாம். 

 6.4	 ஒட்டுககட்டுதல்

வி த த க ளி லி ரு ந து  வ ள ர் க் க ப ்ப ட ்ட 
வவர்ச்செடியில் இருநது ச்பன்சில் ்பருமனுள்ள 
ஓர்  இளம்  தணடுப  ்பகுதிதயயும் ,  சிறநத 
்பணபுகதளப ச்பற்ற ஒரு தாய் மரததிலிருநது 
வதர்வு  செய்யப்பட்ட  ச்பன்சில்  ்பருமனுள்ள 
இளம்  தணடுப  ்பகுதியிதையும்  இதணதது 
புதிய தரமாை இளம் கன்தற ச்பறும் முதறக்கு 
ஒடடுக்கடடுதல் (Grafting) என்று ச்பயர். 
ஒடடுக்கடடுதல்  ொன்கு  வதகப்படும் .

அதவயாவை: 1. செருக்கு ஒடடு 2. ்பக்க ஒடடு 
3. ஆபபு ஒடடு 4. குருதது ஒடடு. 
1. ச�ருக்கு  ஒடடு  ( I n a r c h i n g ) : 

இ ம் மு த ற யி ல்  வ வ ர் ச் ச ெ டி யு ம் , 
ஒடடுக்கிதளயும் ச்பன்சில் ்பருமனுள்ள 
தணடுப ்பகுதிகளாகத  வதர்வு செய்ய 
வவணடும். இவற்றில் 4-7 செமீ  நீளம் வதர 
வமல்்படத்டதய உடதணடுப ்பகுதியு்டன் 
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வவணடும். இரணடு ஒடடுக்கிதளகளின் 
அடிப்பகுதிதய  கூர்தமயாக்கி அதவ 
ச்பாருநதுமாறு வவர்ச்செடியின் பிளவில் 
ச்பாருததி ெணல் சகாணடு இறுகக் கட்ட 
வவணடும். பின்பு களிமண கலதவயால் 
ஒட்டப்பட்ட ்பகுதியில் பூெவவணடும். ஒன்று 
அல்லது இரணடு மாதஙகளில் இதவ 
இதணநது வளர்ச்சி அத்டயும். இவற்றில் 
ென்கு வளர்ச்சியத்டநத ஒடடுச்செடிதய 
தவததுக்சகாணடு மற்சறான்தற நீக்கி 
வி்ட வவணடும். 

4. குருத்து ஒடடு  (Epicotyl grafting): 
ெ ல் ல  த ர ம ா ை  ்ப ை ம ர த தி லி ரு ந து 
கு ரு த து ப ்ப கு தி த ய ப  ்ப ட த ்ட யு ்ட ன் 
வெதமின்றி எடுதது மற்சறாரு செடியில் 
ச்பாருததிக் கடடுவதற்கு குருத்து ஒடடு 
என்று ச்பயர். இம்முதற மா, ெபவ்பாட்டா, 
அததி ,  ஆரஞசு ,  ொர்ததத  வ்பான்ற 
்பயிர்களில் வமற்சகாள்ளப்படுகிறது.

 6.5	 மண்,	விண்	பதியம்	செய்தல்

மண்பதிலத்(Soil்Layering)

்பதியம் செய்யக்கூடிய தாவரததின் நீண்ட 
கிதளப்பகுதிதய வதர்வு செய்ய வவணடும். 

வதர்வு செய்யப்பட்ட கிதளயில் ஒன்று அல்லது 
இரணடு இ்டஙகளில் கீழ்பபுறமாக சிறிது சவடடி, 
சவட்டப்பட்ட ்பகுதிதய மணணில் வதளதது 
புததயுமாறு செய்து மணலால் மூடிவி்ட வவணடும். 
பின்பு சதா்டர்நது நீர் ்பாய்ச்ெ வவணடும். 30-40 
ொடகளில் வதளதது தவக்கப்பட்ட இ்டததிலிருநது 
வவர்கள் வளர்ச்சியத்டயும். பின்பு கன்றுகதள 
பிரிதது எடுதது ெடுதல் வவணடும். 

விண்பதிலத்(Air்Layering)

இம்முதறயில் வமல் வொக்கி வளரக்கூடிய 
த ா வ ர த தி ன்  இ ள ம்  த ண டு ப ்ப கு தி  வி ண 
்பதியம்  செய்ய  வதர்வு  செய்யப்படுகிறது . 
வதர்நசதடுக்கப்பட்ட  இளம்  தணடில்  3-4 
செமீ நீளததில் ்படத்டதய நீக்கி, நீக்கப்பட்ட 
இ்டததில் மதலப்பாசி (Sphagnum moss) 
மற்றும் மரததூள் கலநத கலதவதய தவதது 
்பாலீததீன் காகிதததால் ென்றாகச் சுற்றி நூல் 
சகாணடு இறுகக் கடடிவி்ட வவணடும். கட்டப்பட்ட 
்பகுதியில் 30-40 ொடகளில் வவர்கள் வளர்ச்சி 
அத்டயும். விண ்பதியம் செய்யப்பட்ட கிதளயின் 
வமற்்பகுதியில் புதிய தளிர்கள் வளர்ச்சி அத்டயும். 
வவர் வளர்ச்சி அத்டநத தணடுப ்பகுதிதயப 
பிரிதது ெ்டவு செய்தல் வவணடும். 

பதிலமிை்ஏாற்பபர்றம

ச க ா ய் ய ா ,  வ ர ா � ா ,  ம ல் லி த க , 
செம்்பருததி, மாதுதள. 
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3. நீள பட்டை ெடிெ மு்ளைஒடடு (Flap 
budding): இம்முதறயில் நீளமாை ்படத்ட 
வடிவததில் சமாட்டாைது எடுக்கப்படடு 
வவர்ச்செடியில் ச்பாருததப்படுகிறது.

4. குழல் மு்ளை ஒடடு (Flute budding): 
இம்முதறயில்  சமாட்டாைது  குைல் 
வ டி வி ல்  ச வ ட டி  எ டு க் க ப ்ப ட டு 
வவர்ச்செடியில் ஒட்டப்படும்.

5. ெ்ளைய மு்ளை ஒடடு (Ring budding): 
இம்முதறயில் வதளயமாை ்படத்டயு்டன் 
சமாடடு எடுக்கப்படடு வவர்ச்செடியில் 
ச்பாருததப்படும்.

மு்ளை ஒடடு கடடை ஏற்்ற பயிர்கள: மா, சீதா, 
திராடதெ, ொர்ததத.

 6.6	 முவை	ஒட்டுககட்டுதல்

வவர்ச்செடியிலுள்ள சமாடடுப ்பகுதிதய 
நீக்கி  விடடு  அநத  இ்டததில்  வதர்வு  செய்த 
ஒ ட டு ச்  ச ெ டி யி ன்  ச ம ா ட டு ப  ்ப கு தி த ய 
ச்பாருததுவதற்கு  மு்ளை  ஒடடுக்கடடுதல் 
அல்லது ச�ோடடுக் கடடுதல் (Budding) என்று 
ச்பயர். சமாடடுக்கடடுதல் ஐநது வதககளில் 
செய்யப்படுகிறது. வவர்ச்செடியின் தணடுப 
்்பகுதியிலுள்ள சவடடு வாயும் ஒடடுச்செடியின் 
சமாடடுப்பகுதியும் ஒன்றாகப ச்பாருநதுமாறு 
இருக்க வவணடும். 
1. வக்டய முதள ஒடடு
2. ெதுர வடிவ முதள ஒடடு
3. நீள் ்படத்ட வடிவ முதள ஒடடு
4. குைல் முதள ஒடடு
5. வதளய முதள ஒடடு

1. நகடைய மு்ளை ஒடடு (Shield budding): 
இ ம் மு த ற யி ல்  ச ம ா ட டு ப  ்ப கு தி 
வக்டய வடிவில் சவடடி எடுக்கப்படடு 
வவர்ச்செடியில் ச்பாருததப்படுகிறது.

2. சதுர  ெடிெ  மு்ளை  ஒடடு  (Patch 
budding): இம்முதறயில் சமாடடுப்பகுதி 
ெதுர  வடிவில்  சவடடி  எடுக்கப்படடு 
வவர்ச்செடியில் ச்பாருததப்படுகிறது.
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நிதல 0 –  திசு  வளர்பபுக்கு  வததவயாை 
்பயிர் ்பாகததத வதர்வு செய்தல்

நிதல I –  வதர்வு  செய்த  ்பயிர்  ்பாகம் , 
உ்பகரணஙகள் மற்றும் ஊ்டகததத 
சதாற்று நீக்கம் செய்தல்

நிதல II –  ெ ரி ய ா ை  ஊ ்ட க த த த 
வதர்நசதடுதது  தணடு  ்பகுதி 
செல்கதள ச்பருக்குதல்

நிதல III –  த ண டு  உ ரு வ ா ை  ்ப கு தி யி ல் 
வவர்கதள வதாற்றுவிததல்

நிதல IV –  கடடுப்பா்டாை  சுற்றுச்சூைலில் 
்பதப்படுததி கன்றிதை ெ்டவுக்குத 
தயார் செய்தல்

 ன்ரமறம

1. குதறநத ொடகளில் அதிக ்பயிர்பச்பருக்கம் 
செய்யலாம்.

2. ெ ச் சு யி ரி க ள ற் ற  த த ல மு த ற க த ள 
உருவாக்கலாம்.

3. வததவயாை ெமயததில், வததவயாை 
அளவில் செடிகள் கித்டக்கப ச்பறலாம்.

4. வியா்பார வொக்கில் செயல்்படுததி அதிக 
லா்பம் ச்பறலாம். 

 ரறறம

1. உ்பகரணஙகளுக்காை ஆரம்்ப முதலீடு 
அதிகம்.

2. சதாழில்நுட்பம் சதரிநதவர்கள் மடடுவம 
இததை செய்ய முடியும்.

 ஏற்்ற சில பயிர்கள: மரவள்ளிக்கிைஙகு, 
வாதை, கரும்பு. 

 6.7	 திசு	ைைர்ப்பு

நேவாககம்

்பயிர் ்பாகஙகள் மூலம் இைபச்பருக்கம் 
செய்யப்படும் ்பயிர்களில் ெச்சுயிரிகள் மூலம் 
ஏற்்படும் வொய்கதளத தவிர்க்க திசு வளர்பபு 
முதறயில் கன்றுகதள உருவாக்குதல்.

ேரரலரற

கி ரு மி  நீ க் க ம்  ச ெ ய் ய ப ்ப ட ்ட , 
சு ற் று ச் சூ ை லு க் கு  ்ப ா தி ப பு  ஏ ற் ்ப டு த த ா த 
ஊ்டகஙகதளப ்பயன்்படுததி தாவர செல் மற்றும் 
்பயிர் ்பாகஙகதளக் சகாணடு முழு தாவரமாக 
வளர்தது ்பராமரிப்பவத திசு ெளைர்ப்பு எைப்படும். 

செயமுரற

மகரநதம், புறதவதால், நுனிததணடு, 
இதல,  சமாடடுப்பகுதி,  புவராடவ்டாபிளாெ 
இதணவு  ஆகியவற்தறப  ்பயன்்படுததி  திசு 
வளர்பபு செய்யப்படுகிறது. ஊக்கக் கலதவ 
திசு வளர்வதற்குத வததவயாை அதைதது 
ஊட்டச்ெததுக்கதளக் சகாண்ட நீர்ம அல்லது 
்பகுதி நீர்மத தன்தமயிலுள்ள ச்பாருளாகும். 
இதில் 95% நீர், வ்பரூட்ட, நுணணூட்ட ெததுகள், 
்பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கிகள், தவட்டமின்கள், 
ெர்க்கதரச்ெதது ஆகியதவ அ்டஙகி இருக்கும்.

சதாற்று  நீக்கம்  செய்யப்பட்ட  ்பயிர் 
்பாகஙகதள  ெரியாை  ஊ்டகக்  கலதவயின் 
உதவிவயாடு வொததைக் குைாய்களில் வளர்தது 
முழு  தாவரததத  உருவாக்குவவத  இதன் 
சதாழில்நுட்பமாகும். இதில் ஐநது நிதலகள் 
(0, I, II, III, IV) உள்ளை. 

மவாணைர்	செயல்பவாடு

1.் ாணடுறம,்இரைறம்மூைத்பபர்பசபரு்றத்செயயுத்முரறரல்அறிா்.

2.் பதிலன்,்ஒட்டு்றட்டுா்,்சமாட்டு்றட்டுா்்மூைத்பபர்பசபரு்றத்செயயுத்முரறரல்

அறிா்.

பவார்வை

Kumar,்N.்1989.்Introduction்to்Horticulture்Oxford்&்IBH்Pub.்Co.,்Pvt.்Ltd.,்New்Delhi:

www.agritech.tnau.ac.in
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2.்க்ேபபு்கைநதி:  

ஜடட்ைார்னககஸ் சிற்றி்னம்

க்கபன்்அரைலாளத்

• இச்சிலநதி சிவபபு நிறததில் இருக்கும்.

வொ்அறி றிறம

• தாக்கப்பட்ட  இதலகள்  செம்்பழுபபு 
நிறததில் இருக்கும்.

• த ா க் க ப ்ப ட ்ட  ச ெ டி க ளி ல்  இ த ல க ள்  
நூ ல ா ம்  ்ப த ்ட க ள ா ல்  பி ன் ை ப ்ப ட டு 
உதிர்நது விடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம்

• ெதையும் கநதகததூள் 50WP - 2கி/லிட்டர்
• ஸத்பவராசமசிஃச்பன் 400 மிலி/எக்்டர்

 	 நேவாககம்

வதாட்டக்கதலப ்பயிர்கதளத தாக்கும் 
பூச்சி மற்றும் வொய்கதள அத்டயாளம் கணடு, 
கடடுப்பாடடு முதறகதள அறிதல்.

 7.1	 கவாய்கறிப்	பயிர்கள்

7.1.1	தககவாளி	

I்க்கறம

1.்இ்ரை்நுண்துரளபபான்்(சுர்றபபுழு):்

லிரி்யாரேசொ ட்ரைஃ்பாலிரய

 

க்கபன்்அரைலாளத

• ஈ க் க ள்  ச வ ளி ர்  ம ஞ ெ ள்  நி ற த தி ல் 
காணப்படும்

வொ்அறி றிறம்

• இதலகள்  குத்டயப்படடு  சவணணிற 
வகாடுகள் காணப்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• வவப்பஙசகாடத்ட வடிநீர் 3% சதளிக்க 
வவணடும்.

• மீதாக்ஸிஃச்பவைாத்ஸடு  - 400மிலி/
எக்்டர் சதளிக்க வவணடும்.

• அ ்ப ா வ ம க் டி ன்  - 5 0 மி லி / எ க் ்ட ர் 
சதளிக்கலாம்.

வாாட்ை்றரைப்பபர்றரளத்ாா் த்

க்கறுத்வ ாயறுத

(Pests and Diseases of  

Horticultural Crops)

7
செய்முவ்ற
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3.்ா்றாளி்இரை்சுரும

ந�ோய்க் கோரணி: ெச்சுயிரி

ந�ோய் பரப்பி: சவள்தள ஈ

அறி றிறம்

• இதலகள் கீழ்பபுறமாக வதளநது ஒடியும்.
• புதிதாக வதான்றிய இதலகள் மஞெள் 

நிறமாகி, சுருள ஆரம்பிக்கும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• மாற்று ஓம்புயிரி செடிகதள அழிதது வி்ட 
வவணடும்.

• வொய் தாக்கப்பட்ட செடிகதள அகற்றி 
அழிக்க வவணடும்.

• அ ஃ பி வ ்ட ா த ்ப வ ர ா ச ்ப ன்  1 . 0  லி /
எக்்டர்  சதளிதது  சவள்தள  ஈக்கதள 
கடடுப்படுததலாம்.

4.்ப்ா்டீ லா்இரைபபுமளி்வ ாய:்

்செந்தா்ோ்னாஸ் ்கம்பஸ்டிரிஸ் pv 

ஜ்வசிகக்டாரியா

ந�ோய்க் கோரணி: ்பாக்டீரியா

அறி றிறம

• இதலகளில் சிறிய ்பழுபபு நிற வட்டவடிவ 
புள்ளிகள்  மஞெள்  வதளயதது்டன் 
வதான்றும்.

• முதிர்நத செடிகளில் இதலகள் உதிரும்.

II்வ ாயறம

1.் ்ாாறழுற்்வ ாய:் 

பி்ததியம் அஃ்பனிஜடர்ேட்டம்

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

 
அறி றிறம

• ொற்றுகள் அழுகி, ஒடிநது, மடிநது விடும்.
• தாக்கப்பட்ட திசுக்கள் மிருதுவாக நீரில் 

ஊறியது வ்பான்று இருக்கும்.
றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• டி்ரகடேோட�ர்�ோ  விரிடி  4கி /கி கி 
விததயு்டன் கலநது விதத வெர்ததி செய்ய 
வவணடும்.

• வகப்டான் 2கி/லி நீர் ்பயன்்படுததி மண 
சிகிச்தெ செய்யலாம்.

2.்ஃ்பயூவெ லத்ோை்:்ஃபயூ்செரியம் 

ஆகஸிஸ்்பாைம் f.sp. ரலக்காஜபரஸிசி

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

 

அறி றிறம

• இதலகள் சதாஙகி பின் வாடும். 
• ெ்டவு வயலில் இதலகள் மஞெள் நிறமாகி, 

வாடி விடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• 0.1% கார்்பன்்டசிம் கதரெல் சகாணடு 
மணதண ெதைக்க வவணடும்.

• ்பயிர் சுைற்சிதயப பின்்பற்ற வவணடும்.
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அறி றிறம்

• சவள்தள நிற ச்பாடி வ்பான்ற பூெண 
வளர்ச்சி , திடடு  திட்டாக  இதலயின் 
அடிபபுறததில் காணப்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• மாஙவகாசெப 0.25% சதளிக்க வவணடும்.
• அ வ ெ ா சி ஸ ட வ ர ா பி ன்  1 மி லி / லி ட ்ட ர் 

சதளிக்கலாம்.

 7.2	 பழப்பயிர்கள்

7.2.1	மவா

I்க்கறம

1.்ா்ணடு்துரளபபான்:் 

்பட்்டாசீைா ருஃ்பா்ேககு்லட்டா

க்கபன்்அரைலாளத

• புழு 10.0 செமீ நீளமுத்டயது. புழுவின் 
முன்்பகுதி அகன்றும் பின்்பகுதி குறுகியும் 
காணப்படும்.

• வணடு கடிைமாை முன் இறக்தககதள 
உத்டயது; சிவபபு/ஆரஞசு நிற புள்ளிகளும், 
நீடசிகளும் மார்புப ்பகுதியில் காணப்படும். 
வணடு 3-5 செமீ நீளம் உத்டயது.

வொ்அறி றிறம

• புழுக்கள் மரதததக் குத்டநது உள்வள 
சென்று, உடதிசுக்கதள உண்பதால், மரக் 
கிதளகள் வாடிவிடும். 

• வ ெ த ம்  அ தி க ம ா கு ம் வ ்ப ா து  ம ர ம் 
வலுவிைநது மடியும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• வொயற்ற விதத மற்றும் ொற்றுகதள 
்பயன்்படுதத வவணடும்.

• ்பயிர் சுைற்சி முதறதய வமற்சகாள்ள 
வவணடும்.

• அக்ரிதமசின் – 100கி/எக்்டர் சதளிக்க 
வவணடும். 

7.1.2	 கீவர

I்க்கறம

1.் க்ீரர்இரை்பிரணபபான்:் சொைா ்பசொலிஸ்

க்கபன்்அரைலாளத

• அநதுபபூச்சி சிறியதாகவும், முன்னிறக்தக 
செம்்பழுபபு நிறததிலும், பின்னிறக்தக 
கரும்்பழுபபு நிறததிலும் இருக்கும்.

வொ்அறி றிறம

• இதலகதள நூலாம்்பத்டயால் பிதணதது 
்பச்தெயததத சுரணடி வெதமுண்டாக்கும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• தாக்கப்பட்ட செடிகதள புழுக்களு்டன் 
வெகரிதது அழிக்க வவணடும்.

• எக்்டருக்கு ஒரு விளக்குபச்பாறி தவததுக் 
கடடுப்படுததலாம்.

• மாலததியான் 50 EC – 1.0 மிலி / லி 
மருநததத சதளிக்கலாம்.

II்வ ாயறம

1.்சேண்துருவ ாய:்அல்பு்கா ்கன்டிடா

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்
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• ்ப ழு ப பு  நி ற த தி ல்  இ ரு க் கு ம் . 
முதுகுப்படத்டயில் இரணடு புள்ளிகளும், 
த த ல ப ்ப கு தி யி ல்  இ ரு  பு ள் ளி க ளு ம் 
காணப்படும்.

அம்ரி்டாடஸ் அட்கின்்சொனி:

• இது மிகப ச்பரியது. மார்புப ்படத்டயில் 
இரணடு கரும்புள்ளிகள் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• இபபூச்சிகளின் தாக்கம் பிபரவரி – ஏபரல் 
மாதஙகளில் அதிகமாக இருக்கும்.

• இதவ  பூஙசகாததுக்களின்  ொற்தற 
உறிஞசுவதால் சமாடடுகளும் பூக்களும் 
சுருஙகி, கருகி உதிர்நது விடுகின்றை.

• பூச்சிகள்  வதன்  வ்பான்ற  திரவதததச் 
சுரப்பதால், இதலகளின் வமல் பூெணத 
சதாற்று ஏற்்படடு, இதலகள் கருதம 
நிறமாக மாறி இறுதியில் வாடிவிடுகின்றை.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• மரஙகதள  செருக்கமாக  ெடுவததத 
தவிர்க்க வவணடும்.

• ்பைத  வதாட்டததத  கதளகள்  மற்றும் 
தாக்கப்பட்ட  ்பயிர்  ்பாகஙகள்  இன்றி 
சுததமாக தவததுக்சகாள்ள வவணடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• வெதமத்டநத  கிதளகதள  சவடடிவி்ட 
வவணடும்.

• நீலம், ஹிமாயுதீன் வ்பான்ற எதிர்பபுத 
திறனுள்ள இரகஙகதளப ்பயிரி்ட வவணடும்.

• 10-20 மிலி வமாவைாகுவராடவ்டாஃ்பாஸ 
மருநதிதை  துதளயினுள்  செலுதத 
வவணடும்.

• ஒ ரு  து த ள க் கு  5 . 0 கி  வீ த ம் 
கார்வ்பாஃபியூரான் குறுதண மருநதிதை 
உடசெலுததி களிமண தவதது துதளதய 
அத்டதது வி்ட வவணடும்.

2.்ாததுபக்க

மூன்று  வதகயாை  தததுபபூச்சிகள் 
ம ா வி ல்  க ா ண ப ்ப டு கி ன் ற ை .  அ த வ : 
இடிடெோஸ்டேோபைஸ்  நிவிடெோபைோர்்ஸஸ் , 
இ .க்ளபிெோலிஸ்  மற்றும்  அம்ரிட�ோ�ஸ் 
அட்கின்டசோனி.
க்கறளின்்அரைலாளத

இ.்நிவி்யாபாரஸெஸ்:

• ெடுததர ்பருமனுத்டயது. முதுகு ்படத்டயில் 
மூன்று கரும்புள்ளிகளும், ததலப்பகுதியில் 
சவணணிற ்படத்டக்வகாடும் காணப்படும்.

இ.்கர்பியாலிஸ்:
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க்கபன்்அரைலாளத:

• புழு ்பச்தெ நிறமுத்டயது; இதன் ததல 
்பழுபபு நிறமுத்டயது.

• அ ந து ப பூ ச் சி  ்ப ழு ப பு  நி ற த தி லு ம் , 
இ ற க் த க யி ல்  வ ரி வ ரி ய ா க க் 
வகாடுகளு்டனும் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• புழுக்கள்  சமல்லிய  நூலிதையிைால் 
அடுததடுதத இதலகதளப பிதணதது, 
அதனுள் இருநது சகாணடு ்பச்தெயததத 
சுரணடி உணணும்.

• இதைால் இதலகள் காய்நது விழுநது விடும்.
• தாக்கப்பட்ட  இதலகளில்  ெரம்புகள் 

மடடுவம காணப்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ்பாதிக்கப்பட்ட இதலகதள புழு மற்றும் 
கூ ட டு ப பு ழு க் க வ ள ா டு  அ க ற் றி வி ்ட 
வவணடும்.

• இதரவிழுஙகிகள், கராபிட வணடு வ்பான்ற 
இயற்தக  எதிரிகதளப  ்பயன்்படுததிக் 
கடடுப்படுததலாம்.

• வ ல ம் ்ட ா த ெ ெ வ ல ா த ரி ன்  2 மி லி / லி 
சதளிக்கலாம்.

5.்ம்ா்சறாட்ரைத்துரளபபான்:்

ஸ்ஜடர்்னாகீட்டஸ் ்ேஞஜிஃஜப்ை

• அெஃவ்பட 75 SP – 1.0கி/லி, அல்லது 
இமி்டாக்வளாபிரிட – 0.2மிலி/லி மருநதத 
பிபரவரி – மார்ச் மாதததில் இரு முதற 
சதளிக்க வவணடும்.

• 3.0% வவபச்பணசணய்க்  கதரெதல 
சதளிக்கலாம்.

• 1% ஸ்டார்ச் கதரெல் சதளிதது கரும் 
்ப்டலததத நீக்கலாம்

3.்க்ேபபு்எ தபு:் 

எககாஃபில்லா ஸ்ேைாகடி்னா

க்கபன்்அரைலாளத

• சிவபபு நிறததில் இருக்கும். ராணி எறும்பு 
ஆலிவ ்பச்தெ நிறததில் இருக்கும்.

வொ்அறி றிறம

• இதவ இதலகதளப பிதணதது கூடுகடடி 
்பாதிபத்ப ஏற்்படுததுகின்றை.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• கூடுகதள அகற்றி அழிக்க வவணடும்.
• வமாவைாகுவராடவ்டாஃ்பாஸ – 2 மிலி/லி

ம ரு ந த த  ச த ளி த து  எ று ம் பு க த ள க் 
கடடுப்படுததலாம்.

• தெ்பர்சமதரின் 0.25% தூள் மருநதத 
இடடு அழிக்கலாம்.

4.்இ்ரை்பிரண் த்புழு:் 

ஆர்த்தகா எகஸ்வி்்னசியா
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அறி றிறம

• கருதம நிற பூெண வளர்ச்சி இதலகளின் 
மீது சமல்லிய ்ப்டலமாக காணப்படும். 
தததுபபூச்சிகள் சுரக்கும் வதன் வ்பான்ற 
தி ர வ த தி ை ா ல்  இ ப பூ ெ ண  வ ள ர் ச் சி 
ஏற்்படடு, ஒளிச்வெர்க்தக ெத்டச்பறாமல் 
தடுக்கிறது.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• பூச்சி மற்றும் பூெண வமலாணதமதய ஒவர 
வெரததில் செய்ய வவணடும்.

• 1 .0கி கி  த ம த ா /ஸ ்ட ா ர் ச் த ெ  5 .0லி  
த ண ணீ ரி ல்  க ல ந து  ச க ா தி க் க 
தவதது, நீர் வெர்தது 20 லிட்டராக்கி 
சதளிததால், ஸ்டார்ச் காய்நது பூஞதெதய 
நீக்குகிறது.

• இ மி ்ட ா கு வ ள ா ப ரி ட  0 . 2 மி லி / லி 
மற்றும் கநதகம் 2கி/லி நீரில் வெர்ததுத 
சதளிக்கலாம்.

7.2.2	ைவாவழ

I்க்கறம

1.்க்ிழ் ்கூன்ேணடு:் 

காஸ்்ோபாலிடஸ் சொரடிடஸ்

க்கபன்்அரைலாளத

• கால்களற்ற, மஞெள் நிற, கருநததலயு்டன் 
புழு காணப்படும்.

• கூ ன் வ ண டு  க ரு ம் ்ப ழு ப பு  நி ற த தி ல் 
காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• புழுக்கள் காய்கதளத துதளதது உடசென்று 
ெததப்பகுதிதய உணணுகின்றை. பிறகு 
விததக்குள் சென்று மாம்்பருபத்பயும் 
வெதப்படுததுகின்றை. அதைால், காய்கள் 
நிறம் மாறி கீவை விழுநது விடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ்பாதிக்கப்பட்ட  ்பைஙகதள  வெகரிதது 
அழிக்க வவணடும்.

• ்பைஙகதள வெமிக்கும் இ்டததத சுததமாக 
தவததுக் சகாள்ள வவணடும்.

• அெஃவ்பட 75 SP – 1.5கி/லி மருநதத 
ம ா வ டு ப   ்ப ரு வ த தி ல்  ச த ளி க் க 
வவணடும் .  கார்வ்பாெல்்பான்  மருநதத 
2மிலி/லி நீரில் கலநதும் சதளிக்கலாம்.

II்வ ாயறம

1.்ம்ா்றருதபைைத/றருதகெண்வ ாய:்

்கப்்னாடியம் ோஞஜிஃஜப்ை

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்
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க்கபன்்அரைலாளத

• பு ழு க் க ள்  ச வ ண ணி ற ம ா க வு ம் , 
கால்களற்றும் காணப்படும்; 12.0 மிமீ 
நீளமுத்டயதவ. 

• உ்டலின்  ெடுப்பகுதி  தடிதத ,  இளம் 
கூன்வணடுகள் செம்்பழுபபு நிறததிலும், 
வளர்நத கூன்வணடுகள் கருதமயாகவும் 
இருக்கும். இவற்றின் வாய்ப்பகுதி நீணடு 
வதளநதிருக்கும்.

வொ்அறி றிறம

• சரா்பஸ்டா ,  கற்பூரவள்ளி ,  வெநதிரன் 
இரகஙகதள அதிகம் தாக்குகின்றை.

• த ா ய்  வ ண டு  வ ா த ை க் கி ை ங கி ன் 
கழுததுப்பகுதியில் உள்ள இதலயுதறயில் 
து த ள யி ட டு  மு ட த ்ட க த ள  இ டு ம் . 
முடத்டயில் இருநது சவளிவரும் புழுக்கள் 
கிைஙகிதைக்  குத்டநது  உடசென்று 
தி சு க் க த ள  உ ண ணு ம் .  அ த ை ா ல் 
மரததினுள் நீண்ட சுரஙகம் காணப்படும்.

• இதலகள் வாடி, மரம் இறநது விடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• பூச்சிக்கு  எதிர்பபுததிறனுள்ள  பூவன் , 
கதலி, பூஙகதலி வ்பான்ற இரகஙகதள ்பயிர் 
செய்ய வவணடும்.

• ஆவராக்கியமாை, பூச்சி தாக்குதல் இல்லாத 
கன்றுகதளத வதர்வு செய்ய வவணடும்.

• ்பயிர் சுைற்சி செய்ய வவணடும்.
• 60-100கி  வவப்பஙசகாடத்டபச்பாடி 

அ ல் ல து  வ வ ப ்ப ம்  பி ண ண ா க் கி த ை 
கிைஙகுகதள  ெடும்வ்பாதும் ,  பின்ைர் 
ொன்கு மாதஙகள் கழிதது ஒரு முதறயும் 
இ்டலாம்.

• ஓ ர்  எ க் ்ட ரு க் கு  ஐ ந து 
இ ை க் க வ ர் ச் சி ப ச ்ப ா றி க த ள  த வ த து 
கவர்நதழிக்கலாம்(காஸவமாலியூர்).

• வ ா த ை த த ண த ்ட  ச வ ட டி ப வ ்ப ா ட டு 
வணடுகதளக் கவர்நதழிக்கலாம்.

• ஃபிபவரானில் 500 மிலி/எக்்டர்  அல்லது 
வமாவைாகுவராடவ்டாஃ்பாஸ 1லி/எக்்டர் 
சதளிக்கலாம்.

2.்ற்ணணாடி்இற்ரறப்க்க:்

ஸ்ஜடஃபர்னட்டிஸ் டிபிகஸ்

க்கபன்்அரைலாளத

• இளம்பூச்சிகள்  மஞெள்  நிறமாகவும் , 
வ ள ர் ந த  பூ ச் சி க ள்  ்ப சு த ம  க ல ந த 
சவள்தள நிறததில் கணணாடி வ்பான்ற 
இறக்தககளு்டனும் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• இதலகளின்  கீழ்பபுறததில்  கூட்டமாக 
இருநது சகாணடு ொற்தற உறிஞசுவதால், 
இதலகளின் வமற்புறததில் சவணதமயாை 
சிறு புள்ளிகள் காணப்படும்.

• மரம் வளர்ச்சி குன்றி காணப்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• தாக்கப்பட்ட இதலகதள அபபுறப்படுததி 
அழிததுவி்ட வவணடும்.

• ஓர்  எக்்டருக்கு  15 மஞெள்  வணண 
ஒடடுபச்பாறி தவக்கலாம்.

• த்டசமதவதாவயட 30EC - 850 மிலி/எக்்டர் 
சதளிதது கடடுப்படுததலாம்.

II	நேவாய்கள்

1	ைவாவழ	முடிகசகவாத்து	நேவாய்

ந�ோய்க் கோரணி: ெச்சுயிரி /தவரஸ

ந�ோய் பரப்பி: அசுவினி
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வி ளி ம் பு க ள்  ம ஞ ெ ள ா கி ,  பி ன் 
தமயப்பகுதிக்கு ்பரவும்; இதலகள் கருகும்.

• தாக்குதல்  அதிகமாகும்வ்பாது  உச்சி 
இதலகள்  விதறப்பாகி , ஈடடி  வ்பால 
மாறும். அடி இதலகள், இதலக்காம்பு்டன் 
ஒடிநது தணத்டச் சுற்றி சதாஙகும்.

• வாதைத தணத்ட சவடடிப ்பார்ததால், 
தெலம் திசுக்கள் மஞெள்/செம்்பழுபபு 
நிறததில் மாறி இருக்கும்; பூெண வளர்ச்சி 
காணப்படும்.

பரவும் விதம்: கன்றுகள், கிைஙகு, கருவிகள், 
்பாெை நீர், மண

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• பூ வ ன் ,  வ ெ ந தி ர ன்  வ ்ப ா ன் ற  வ ெ ா ய் 
எதிர்பபுததிறன்  உள்ள  இரகஙகதளத 
வதர்வு செய்ய வவணடும்.

• அறுவத்டக்குப  பின் ,  ்பாதிக்கப்பட்ட 
்பாகஙகதள அழிக்க வவணடும்.

• இ ய ந தி ர  ெ ா த ை ங க ள்  ம ற் று ம் 
உ்பகரணஙகதள  ஃ்பார்ம்க்சலன்ஸ® 
வ்பான்ற சுகாதார ச்பாருதளக் சகாணடு 
சுததப்படுதத வவணடும்.

• சூட�ோட�ோனோஸ் ஃப்ளூரடசன்ஸ் – 2.5 
கிகி/எக்்டர், சதாழு உரம் மற்றும் வவப்பம் 
பிணணாக்கு கலநது இ்டலாம்.

• கார்்பன்்டசிம் கதரெலில் (10கி/10லி நீர்) 
கன்றுகதள ெதைதது ெ்ட வவணடும். ெட்ட 
ஆறு மாதததிலிருநது இரு மாதஙகளுக்கு 
ஒரு முதற மண ெதைக்க வவணடும். 

• வாதைக்குப பின் செல் ்பயிரி்டலாம்.

3.்ம்ஞெம்இரைபபுமளி்வ ாய:்

சியூ்டாஜசெர்காஸ்்பாைா மியூசி்காலா

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம

• இநவொய் அசுவினிப பூச்சி மற்றும் வொய் 
தாக்கப்பட்ட கன்றுகள் மூலம் ்பரவுகிறது.

• வ ெ ா யி ன்  ஆ ர ம் ்ப த தி ல் ,  இ த ல யி ன் 
ெடுெரம்பின் அடிப்பகுதியில் கரும்்பச்தெக் 
வகாடுகள்  வதான்றும் . பிறகு  மற்ற 
ெரம்புகளுக்கும் ்பரவும். இக்வகாடுகள் வகாடு 
– புள்ளி – வகாடு என்ற முதறயில் (மார்ஸ 
குறியீடு) இருப்பது இநவொயின் சிறப்பம்ெம்.

• வொய் தீவிரமத்டயும்வ்பாது, இதலகள் 
சிறுததும், செஙகுததாகவும், தாவரததின் 
நு னி ப ்ப கு தி யி ல்  ச க ா த த ா க வு ம் 
காணப்படும்.

• அதல அதலயாை, மஞெள் விளிம்புகள் 
வதான்றி, பின்ைர் கருகும்.

• வாதைக்கன்றுகள்  மூலம்  இநவொய் 
ஏற்்பட்டால் ,  அறிகுறிகள்  தீவிரமாகி 
தாவரம் மிகக் குடத்டயாகவும் (<1m), 
மல்டாகவும் இருக்கும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• வொய் தாக்குதல் இல்லாத கன்றுகதளத 
வதர்வு செய்ய வவணடும்.

• வொய்  தாக்கப்பட்ட  கன்றுகதளயும் , 
மரஙகதளயும் அபபுறப்படுதத வவணடும்.

• இ மி ்ட ா கு வ ள ா ப ரி ட  100மி லி /எ க் ்ட ர் 
ம ரு ந த த த  ச த ளி த து  பூ ச் சி க த ள க் 
கடடுப்படுததலாம்.

2.்ப்னாமா்ோை்்வ ாய:்ஃபயூ்செரியம் 

ஆகஸிஸ்்பாைம் ்வரக கயூஜபன்ஸ்

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம

• மரததின்  அடிபபுற  இதலயிலிருநது 
இநவொய்  சதா்டஙகும் .  இதலகளின் 
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க்கபன்்அரைலாளத

• அநதுபபூச்சிகள் சவணதம நிறமாகவும், 
வயிற்றுப ்பகுதியில் மூன்று கருதம நிறக் 
வகாடுகளு்டனும் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• புழுக்கள் விரியாத பூ சமாக்குகதளத 
துதளதது உணடு வெதம் விதளவிக்கும். 

• பூஙசகாததிலுள்ள பூக்கதள பிதணதது, 
உள்ளிருநது வெதம் ஏற்்படுததும். 

• ்பாதிக்கப்பட்ட  பூ  சமாக்குகள்  ஊதா 
நிறததில் மாறிவிடும். 

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ச ெ லி லி யூ ர்  இ ை க் க வ ர் ச் சி ப ச ்ப ா றி 
்பயன்்படுததி அநதுபபூச்சிகதளக் கவர்நது 
அளிக்கலாம்.

• டபைசில்லஸ் துரிஞ்சிடென்சிஸ் 2.0 கி/லி நீர் 
சதளிததும் கடடுப்படுததலாம். 

• தவயாகுவளாபிரிட 2.0 மிலி/லி நீர் அல்லது 
ஸபிவைாொட 0.5 மிலி/லி நீர் சதளிததும் 
கடடுப்படுததலாம்.

2.்எ் வலாபிட்்கைநதி:்ஏஜசெரியா ொஸ்மினி 

க்கபன்்அரைலாளத

• மிக நுணணிய பூச்சியாை இது உ்டல் 
நீணடு, புழு வ்பால் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• இச்சிலநதிகள் இதல, குருததுப ்பகுதி, பூ 
சமாடடுகதளத தாக்கும்.

• இதவ ொற்தற உறிஞசுவதால் இதல 
சுருஙகி, வளர்ச்சி குன்றி காணப்படும். 

• ்ப ா தி க் க ப ்ப ட ்ட  இ ்ட ங க ளி ல்  க ம் ்ப ளி 
வ்பான்ற சவணதம நிற வராம வளர்ச்சி 
காணப்படும்.

இநவொய்  சிகநடைோகோ இ்லப்புளளி 
ந�ோய் என்றும் அதைக்கப்படுகிறது.

அறி றிறம

• இதலயின் வமற்புறததில் இள மஞெள் 
அ ல் ல து  ்ப ச் த ெ  நி ற க்  வ க ா டு க ள் 
ெரம்புகளுக்கு இத்டவய வதான்றும்.

• பின்ைர் இதவ நீள்வட்ட ்பழுபபு நிறப 
புள்ளிகளாக மாறும். இபபுள்ளிகளின் 
த ம ய ப ்ப கு தி  ெ ா ம் ்ப ல்  நி ற த தி லு ம் , 
புள்ளிதயச் சுற்றி மஞெள் நிற (Halo)
குழிப்பகுதியும் வதான்றும்.

• வொய் தீவிரமத்டயும்வ்பாது இபபுள்ளிகள் 
இதணநது கருகும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• வொய் தாக்கப்பட்ட இதலகதள அகற்றி 
அழிக்க வவணடும்.

• வயதல சுததமாக தவததிருக்க வவணடும்.
• ெரியாை வடிகால் வெதிதய ஏற்்படுதத 

வவணடும்.
• 1.0% வ்பார்வ்டா  கலதவதய ,  2.0% 

ஆளிவிதது  எணசணவயாடு  வெர்தது 
சதளிக்க வவணடும்.

• வொயின் ஆரம்்ப அறிகுறிதயக் கண்டவு்டன் 
600மிலி/எக்்டர் அவொசிஸடவராமின் + 
ச்டபுசகாைவொல் மருநதத 10-15 ொடகள் 
இத்டசவளியில் மூன்று முதற சதளிக்க 
வவணடும்.

 7.3	 மலர்ப்பயிர்கள்	

7.3.1	மல்லிவக

I்க்கறம

1.்ம்்லிரற்சமா் ்துரளபபான்:்

ஜென்டி்கசிஸ் டியூப்ளஃ்பசியாலிஸ்
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• ஃபுளூச்பன்த்டயதமட 0.5 மிலி நீர் அல்லது 
தரைாக்ஸி்பர் 0.5 மிலி/லி நீர் சதளிதது 
கடடுப்படுததலாம். 

II்வ ாயறம

1.்இ்ரைபபுமளி்வ ாய:் 

ஜசெர்காஸ்்பாைா ொஸ்மினி்காலா

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம

• செம்்பழுபபு நிற ஒழுஙகற்ற புள்ளிகள் 
இதலப்பரபபு முழுவதும் ்பரவி ்பாதிபத்ப 
ஏற்்படுததும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• 0 . 1 %  க ா ர் ்ப ன் ்ட சி ம்  அ ல் ல து 
0 .1% ச ்ட பு ச க ா ை வ ெ ா ல்  ச த ளி த து 
கடடுப்படுததலாம். 

7.3.2	ெவாமந்தி

I்க்கறம

இரைப்வபன்றம:்

ரேக்ைாஜசெஃப்லாதிரிபஸ் அபடாமி்னாலிஸ்

க்கபன்்அரைலாளத்

• சமல்லிய பூச்சி சவணதம கலநத ்பழுபபு 
நிறததில் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம்

• பூ ச் சி க ள்  இ த ல ,  த ண டு  ம ற் று ம் 
சமாடடுகளில்  கூட்டமாக  அமர்நது 
ொற்தற உறிஞசி வெதம் விதளவிக்கின்றை.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• வ வ ம் பு  வி த த ச்  ெ ா று  க த ர ெ ல் 
்பயன்்படுததலாம்.

• ச ெ ய ற் த க  த ்ப ரி த ர ா ய் டு க த ள 
்பயன்்படுததுவததத தவிர்க்க வவணடும்.

• ெதையும் கநதகம் 50 WP 5.0 கி/லி 
சதளிததுக் கடடுப்படுததலாம்.

• ஃ ச ்ப ை ்ஸ ா க் வி ன்  600  மி லி /எ க் ்ட ர் 
சதளிக்கலாம்.

3.்க்ஈ:்கன்டாரினியா ்ேகுலிஜபன்னிஸ்

 

க்கபன்்அரைலாளத

• இது ஈ வதகதய வெர்நதது. 
• ்பழுபபு நிற சகாசு வ்பான்ற பூச்சி, நீண்ட 

க ா ல் க ள்  ம ற் று ம்  இ ற க் த க க ளு ்ட ன் 
காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• புழுக்கள் பூக்காம்பினுள் நுதைநது வெதம் 
ஏற்்படுததுவதால், பூ சமாடடுகள் ஊதா 
நிறததில் நிற மாற்றம் அத்டவது்டன், 
பூக்காம்புகள் ்பருதது காணப்படும். 

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• வ வ ம் பு  வி த த ச்  ெ ா று  ச த ளி த து 
உணவூட்டதததத தடுக்கலாம்.

• வி ள க் கு ப ச ்ப ா றி  த வ த து 
கடடுப்படுததலாம்.
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• சவப்பநிதல குதறநத மதைக்காலஙகளில் 
இநவொய் அதிகம் ்பாதிக்கிறது. 

• இதலகளின் இருபுறஙகளிலும் சவணதம 
நிற பூெண வளர்ச்சி ஏற்்படடு ்பாதிபத்ப 
ஏற்்படுததும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ெரியாை ்பயிர் இத்டசவளி ்பராமரிக்க 
வவணடும்.

• அவொசிஸடிவராபின்  1.0மிலி/லி  நீர் 
சதளிததுக் கடடுப்படுததலாம்.

 7.4	 மவலத்நதவாட்டப்	பயிர்கள்

7.4.1	நதயிவல

I்க்கறம

1.்வ்ாபரை்்சறாசு:் 

ஜெ்லாஜபல்டிஸ் தீ்்வாைா

க்கபன்்அரைலாளத

• தாய்  பூச்சி  கருதமயாக  மார்புப்பகுதி  
சி வ ப பு  நி ற த தி லு ம் ,  வ யி ற் று ப ்ப கு தி 
சவள்தள மற்றும் கருதம நிறததிலும், 
்பசுதம கலநத ்பழுபபு நிற இறக்தககள் 
உத்டயதாகவும் இருக்கும்.

வொ்அறி றிறம

• இதல, இளநதளிர் ்பாகஙகளில் ொற்தற 
உ றி ஞ சு ம் .  இ த ை ா ல்  து வ ா ர ங க ள் 
ஏற்்படுவது்டன் இதலகள் வமல் வொக்கி 
வதளநது காணப்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• முடத்ட ஒடடுணணியாை எரிதட�்லஸ் 
டெட்லோடபைலடிடிஸ் ்பயன்்படுததலாம்.

• தயாமீதாக்்ஸம் – 100கி/எக்்டர் அல்லது 
த்பஃச்பன்திரின்  –  500 மிலி/எக்்டர் 
அல்லது ஃச்பன்தியான் – 250மிலி/எக்்டர் 
சதளிதது கடடுப்படுததலாம்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• எதிர்பபுத திறன் சகாண்ட இரகஙகள் – 
ெநதிரிகா, ச்பஙகளூர் வலாக்கல் சயல்வலா 
்டபுள், M 7, ்பஙகஜ் மற்றும் சயல்வலா ஸ்டார்.

• மஞெள் மற்றும் நீல நிற ஒடடுபச்பாறிதயப 
்பயன்்படுததலாம்.

• ஸபிவைாொட 0.5மிலி/லி நீர் சதளிதது 
கடடுப்படுததலாம்.

II்வ ாயறம

1.்இ்ரைபபுமளி்வ ாய:் 

ஜசெப்டாரியா கரைசொநதிஜேல்லா

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம்

• மதைக்காலஙகளில்  வவகமாக  ்பரவும் 
இநவொய்  தணடு  மற்றும்  பூக்களில் 
்பாதிபபுகதள  உண்டாக்கி  அழுகதல 
ஏற்்படுததும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ்பாதிக்கப்படடு, உதிர்நத ்பயிர் ்பாகஙகதள 
வெகரிதது அழிக்க வவணடும்.

• அளவாை நீர்ப்பாெைம் செய்ய வவணடும்.
• வகப்டான் + ச்டபுசகாைவொல் அல்லது 

அவொசிஸடவராபின் + ச்டபுசகாைவொல் 
தயார் நிதல மருநதுகதள 2.0 மிலி/லி நீர் 
சதளிதது கடடுப்படுததலாம்.

2.்ொதப்்வ ாய:்ஆயடியம் கரைசொநதமி

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம
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• காப்பர் தெடராக்த்ஸடு - 500 கி
• டிதரடிமார்ஃப  –  550 மிலி/எக்்டர் 

சதளிக்கலாம்.

3.்ப்ாக்இரைபபுமளி:் 

ஜசெஃபளூைஸ் ர்வைசென்ஸ்

ந�ோய்க் கோரணி: ்பாசி

அறி றிறம

• இதலகளில் வட்ட வடிவில் ஊதாவிலிருநது 
சிவபபு கலநத ்பழுபபு நிறததில் புணகள் 
வதான்றும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ெ ரி ய ா ை  இ த ்ட ச வ ளி  ்ப ர ா ம ரி த து , 
செடிகளுக்கித்டவய  காற்வறாட்டததத 
வமம்்படுதத வவணடும்.

• ெரியாை ஊட்டச்ெதது நிர்வாகம் பின்்பற்ற 
வவணடும்.

• தாமிர பூெணக்சகால்லிதய ்பயன்்படுததி 
இநவொதய கடடுப்படுததலாம்.

 7.5	 மூலிவகப்பயிர்கள்

7.5.1	செஙகவாந்தள்	மலர்	

I்க்கறம

1.்செ்றாநாம்வபன்:்்தரிபஸ் டபாஸி

க்கபன்்அரைலாளத

• இதலபவ்பன் மஞெள் கலநத அ்டர் ்பழுபபு 
நிறததில் காணப்படும்.

• காநதள் மலர்ச்செடியில் இபவ்பன்கள் 
சகாணத்டக்கருகல் ெச்சுயிரி வொதயப 
்பரபபுகின்றை.

2.் க்ேபபு்கைநதி:் 

ஒலி்கார்னகஸ் காஃபி்ய

 

க்கபன்்அரைலாளத

• ச்பண  சிலநதி  நீள்  வட்டமாகவும் , 
முன்்பகுதி சிவபபு நிறததிலும், பின்்பகுதி 
ஊதா நிறததிலும் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• சி ல ந தி க ள்  மு தி ர் ந த  இ த ல க த ள த 
த ா க் கு ம் .  மு தி ர் ந த  இ த ல க ளி ன் 
வமற்்பரபபில் ெடுெரம்பில் சதா்டஙகி, பின் 
முழு இதலப ்பரபத்பயும் ்பாதிக்கும். 

• தாக்கப்பட்ட இதலகள் செம்பு நிறமாகி, 
காய்நது, செளிநது காணப்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• 0.3% அொடிராக்டின் சதளிக்கலாம்.
• அ்பாசமக்டின் – 0.5 மிலி/லி நீர் அல்லது 

ஸத்பவராசமசிஃச்பன் – 400மிலி/எக்்டர் 
சதளிதது கடடுப்படுததலாம்.

II்வ ாயறம

1.்ச்றாபபுள்்றருற்்வ ாய:்

எக்ஸொஜபசிடியம் ஜ்வகசென்ஸ்

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம்

• ஊசிததுதள அளவாை ்பழுபபுநிற ஒளி 
ஊடுருவும் புள்ளிகள் இளநதளிர்களில் 
வதான்றும். பிறகு இதலயின் பின்புறததில், 
்ப ழு ப பு  நி ற த தி ல்  ச க ா ப பு ள ங க ள் 
வதான்றும். இதைால் கிதளகவளா முழுச் 
செடிவயா இறக்க வெரிடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ்பாதிக்கப்பட்ட  கிதளகதள  கவாதது 
செய்தலின் வ்பாது அகற்ற வவணடும்.

• 1.0% வ்பார்வ்டா கலதவ சதளிக்கலாம்.
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றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• டி்ரகடேோட�ர்�ோ ஆஸ்டபைரல்லம் 2.5 
கிகி/ எக்்டர் என்ற அளவில் மணணில் இ்ட 
வவணடும். 

• சூ�ோட�ோனோஸ் ஃபுளுரசன்ஸ் 2 கி / லி 
மணணில் சதளிக்கலாம்.

7.5.2	நிலநைம்பு

I்க்கறம

1.்மாவுபக்க:்ஐஜசெரயா பரஜசெஸி

க்கபன்்அரைலாளத்

• பூச்சிகள் சிறியதாகவும், உ்டலின் வமல் 
சவள்தள  நிற  மாவு  வ்பான்ற  பூச்சு 
உத்டயதாகவும் காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம

• இதலகள் மஞெள் நிறமாகி, சிறுததுக் 
காய்நது விடும்.

• இதலகளின் வமல் கரும்பூெணப ்ப்டலம் 
காணப்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• ச்பாறி  வணடு  மற்றும்  கி்ரடசோபைோ 
இ த ர வி ழு ங கி க ள்  இ ப பூ ச் சி க த ள 
உணவாக உடசகாள்வதால், பூச்சிகளின் 
எணணிக்தக குதறயும்.

• தாக்கப்பட்ட இதலகதள அகற்ற வவணடும்.
• 3 . 0 %  வ வ ப ச ்ப ண ச ண ய்  அ ல் ல து 

5.0% வவப்பஙசகாடத்ட ்பருபபு  ொறு 
சதளிக்கலாம்.

• குவளார்த்பரிஃ்பாஸ 50 EC 500 மிலி/
எக்்டர் சதளிக்கலாம்.

2.்செதி்்க்க:்்பைரசெஜசெட்டியா ரைகைா

வொ்அறி றிறம

• ெச்சுயிரி தாக்கப்பட்ட செடிகள் ்பழுபபு 
நிறததில் நிறமாற்றம் அத்டநது பின்ைர் 
கருகிவிடும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம்

• 3.0% வவபச்பணசணய் கதரெதல 15 
ொடகள்  இத்டசவளியில்  இரு  முதற 
சதளிக்க வவணடும். 

• இ மி ்ட ா கு வ ள ா ப ரி ட  125மி லி /எ க் ்ட ர் 
சதளிக்கலாம்.

2.்லி்லி்புழு:்பாலிஜடல்லா க்்ாரி்யா்செ

 
க்கபன்்அரைலாளத

• ஊதா நிறததில் சவள்தள நிறப புள்ளிகள் 
முன்னிறக்தககளில் காணப்படும்

வொ்அறி றிறம்

• இதலகள் ்பச்தெயம் இைநது காணப்படும். 
• செடியின்  கடிை  தணடுப்பகுதிதயத 

தவிர பிற ்பயிர் ்பாகஙகள் புழுக்களால் 
தாக்கப்படடிருக்கும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம்

• வ வ ப ச ்ப ண ச ண ய்  0 . 5 %  ( அ ) 
வவப்பஙசகாடத்டச்ொறு 5% சதளிக்க 
வவணடும்.

• தவயாடிகார்ப 500கி/எக்்டர் சதளிக்கலாம்.

II	நேவாய்கள்

1.்க்ிழ் ்அழுற்்வ ாய:் 

ஸ்கலி்ைாஷியம் ைால்பசி

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

வொ்அறி றிறம்

• சகாடிகள் நிறம் மாறி சவளுதது காய்நது 
விடும். 

• வவர்கள் கருதம நிறததில் காணப்படும். 
• கிைஙகுகளில் பூெண விததுகள் காணப்படும்.
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அறி றிறம்

• இதலகளில் சிறுசிறு வட்ட புள்ளிகள் 
வதான்றும். புள்ளிகள் இதணநது கருகதல 
ஏற்்படுததும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• 1.0 % வ்பார்வ்டா கலதவதயத சதளிக்க 
வவணடும்.

• ததஃபுளு்ஸதமட - 300 மிலி/எக்்டர்.

7.5.3 நெவாறறுககற்றவாவழ	

I்வ ாயறம

1.்இ்ரைபபுமளி்வ ாய:் 

ஆல்டர்்னரியா ஆல்டர்ைட்டா

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம்

• சிறிய நீள வட்ட வடிவிலாை அ்டர் ்பழுபபு  
நி ற  இ த ல ப பு ள் ளி க ள் ,  அ ்ட ர் 
வ த ள ய ங க ளு ்ட ன்  இ த ல ப ்ப ர ப பு 
முழுவதும் ்பரவி செடிகள் உருக்குதலயும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• தரமாை ெல்ல கன்றுகதளப ்பயன்்படுதத 
வவணடும். 

• ்பதைய செடியின்  கழிவுகதள அகற்ற 
வவணடும். 

• திரம் அல்லது கார்்பன்்டசிம் 3.0 கி / கிகி 
என்ற அளவில் கன்று வெர்ததி செய்ய 
வவணடும். 

• வ ம ங வ க ா ச ெ ப  அ ல் ல து  க ா ப ்ப ர் 
ஆ க் ஸி கு வ ள ா த ர டு  அ ல் ல து 
கார்்பன்்டசிம் 1.0 கி / லி என்ற அளவில்  
்பயன்்படுததலாம்.

க்கபன்்அரைலாளத

• வளர்நத  செதில்  பூச்சிகள்  நீள்வட்ட 
வ டி வி லு ம்  ெ ற் று  வ ம ச ல ழு ம் பி யு ம் 
காணப்படும்.

வொ்அறி றிறம்

• இதலகளில்  இருநதும் ,  தணடுகளில் 
இருநதும்  ொற்தற  உறிஞசி  வெதம் 
விதளவிக்கும்.

• இதலகள் மஞெள் நிறமாக மாறும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம

• 3 . 0 %  வ வ ப ச ்ப ண ச ண ய்  அ ல் ல து 
5.0% வவப்பஙசகாடத்ட ்பருபபு  ொறு 
சதளிக்கலாம்.

• தெ்பர்சமதரின் 0.25% தூள் மருநதத 
தூவலாம்.

II	நேவாய்கள்

1.்வ்ேர்்அழுற்்வ ாய:் 

்ேக்ைாஃஜபாமி்னா ஃபாசி்யாலி்னா

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்

அறி றிறம

• வவர் மற்றும் தணடுப்பகுதியில் சிறுசிறு 
கருபபு  நிற  கடுகு  வ்பால்  புள்ளிகள் 
சதன்்படும். 

• செடிகள் வாடி கருகிய வதாற்றதது்டன் 
காணப்படும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம்

• மணணில்  வடிகால்  வெதி  ஏற்்படுதத 
வவணடும். 

• கார்்பன்்டசிம் 1.0 கி / லி நீரில் கலநது 
வவர்கள் ெதையுமாறு இரணடு முதற 15 
ொடகள் இத்டசவளியில் ஊற்ற வவணடும்.

2.்இ்ரைபபுமளி்வ ாய:்

ஜகாலிட்்டாடிரைககம் சிற்றி்னம்

ந�ோய்க் கோரணி: பூெணம்
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அறி றிறம்

• ்பாதிக்கப்பட்ட இதலகளின் ்பச்தெ நிறம் 
மஙகி உதிர்நதுவிடும்.

• தணடுகள் ்பழுபபு நிறமத்டயும். 
• வவர்கள் பிடிபபிைக்கும்.

றட்டுபபாட்டு்முரறறம்

• வடிகால் வெதி அதமக்க வவணடும். 
• ்பயிர் சுைற்சி முதறதயக் கத்டபபிடிக்க 

வவணடும்.
• ஸசரபவ்டாதமசின் ெல்வ்பட 15கி/எக்்டர் 

சதளிக்கலாம்.

2.்அ்ழுற்்வ ாய:் 

ஜபக்டாபாகடீரியம் கரைசொநஜதமி

ந�ோய்க் கோரணி: ்பாக்டீரியா

இதர	முககிய	பயிர்கவைத்	தவாககும்	பூச்சி	மறறும்	நேவாய்கள்

பயிர் பூச்சிகள் நேவாய்கள்

றதா புமளி்ேணடு்(ஹீ்்னாஜஸெபிலாக்னா 

விஜின்டிஆக்டாபங்டட்டா)

ாணடு்மா த்றாயததுரளபபான்்

(லூசி்்னாடஸ் ஆரஜபா்னாலிஸ்)

ொதப்்கூன்்ேணடு்(மில்்லாசிைஸ் 

செஃ்பசி்யட்டஸ்)

காறிரை்(ஃரபட்்டாபி்ாஸ்ோ)

 ாா ்அழுற்்(பி்ததியம் 

அஃ்பனிஜடர்ேட்டம்)

சேணரை புமளி்றாயபபுழு்(இரியாஸ் 

விட்ஜடல்லா, இரியாஸ் இன்சுலா்னா)

 ரதபு்சேுதா்்வ ாய்( ்சுப )

கெணி்

ேரறப்

பபர்றம

கேபபு்கைநதி (்ஜடட்ைார்னகஸ் அரடி்க)

கெணி்ேணடுறம்(அலா்காஃ்பாைா 

ஃ்பாவி்காலிஸ்,

அ.சின்கடா, அ.இன்டரமீடியா)

பழ்ஈ்(்பகட்்ைாசிைா குககரபிட்்ட)

ாணடு்வீ்ற்ஈ்

(நி்யா்லசி்யாபடிைா ஃபல்்கட்டா)

றாேடிப்புழு்(புளூசியா ஜபப்பானிஸ்)

ொதப்்வ ாய்(எரிசிஃ்ப 

சிக்காைாசி்யைம்)

வாம்்வ ாய் ்சுப ்(CMV)

அடி்ொதப்்வ ாய்

(சியூ்டாஜபை்்னாஸ்்பாைா 

கயூஜபன்ஸிஸ்)

 ளிர்்

பிரவாெப்

பபர்றம

ரேர்முது ்அநதுபக்க்

(புளூஜடல்லா ரசெ்லாஸ்ஜடல்லா)

அடி்ொதப்்வ ாய்(ரெய்லா 

ஜபை்்னாஸ்்பாைா பாைரசெட்டிகா)

ாணடு்அழுற்்வ ாய்

(ரைசெக்டானியா ஜசொலானி)

உருரள்்

கிழ் 

நூாபுழு்(கு்்ா்பாடிைா 

்ைாஸ்்டாரகயன்சிஸ்)

கிழ் ்நுண்துரளபபான்்

(்தாரி்ோயா ஓபபரகுஜலல்லா)

முன்்றருற ்்(ஆல்டர்்னரியா 

ஜசொலானி)

பின்்றருற்்(ஃரபட்்டாப்தாைா 

இன்ஃஜபஸ்டன்ஸ்)

பழுபபு்அழுற்்(ைால்ஸ்ட்்டானியா 

ஜசொல்்னசி்யைம்)
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பயிர் பூச்சிகள் நேவாய்கள்

சே்றாலத இரைபவபன்்(திரிபஸ் டபாசி) அடிொதப்்(ஜபை்்னாஸ்்பாைா 

டிஸ்ட்ைகடர)

அடிதாாம்அழுற்்(ஃபயூ்செரியம் 

ஆகஸிஸ்்பாைம் ்வரக ஜசெ்ப)

மிளறாய இரைபவபன்்(சிர்டா்தரிபஸ் 

டாரசொலிஸ்)

இரை்சுரும்( ்சுப )

ோை்(ஃபியூ்செரியம் 

ஆகஸிஸ்்பாைம் ்கபஸிசி)

சறாயலா மாவுபக்க்(ஃஜபரிசியா விர்கட்டா) செநதுரு்(பகசினியா சிடிரய)

திராட்ரெ மாவுபக்க்(சூ்டாகாககஸ் 

லாஙகிஸ்ரப்னஸ்)

ொதப்்வ ாய்(அன்சினுலா 

ஜை்கடார)

எலுமி்ரெ்்

 டுதபத

சுர்றபபுழு்(ஃபில்்லாகனிஸ்டிஸ் 

சிட்ஜைல்லா)

எலுமி்ரெ்ேணணததுப்க்க்

(்பபபிலி்யா ஜட்ோலியஸ், 

்ப.பாலிஜடஸ், ்ப.ஜெலி்னஸ்)

நுனி்றருற்(ஜகாலி்டாட்ரைகம் 

கலி்யாஸ்்பாரியாயடஸ்)

பிளரே்(சொந்தா்ோ்னாஸ் 

்கம்பஸ்ட்ரிஸ் ்வரக சிட்ரை)

ாணடு் லிவு்வ ாய்(சிட்ைஸ் 

டிரிஸ்டிசொ ர்வைஸ்)

பபபாளி மாவுப்க்க்(்பைாகாககஸ் 

ோரஜி்்னட்டஸ்)

இரை்சுருண்டல்்வ ாய்

(இரலசசுருள் ைசசுயிரி)

ேரளலபபுமளி்(பபபா்ள 

்வர்யபபுள்்ள ைசசுயிரி)

வராஜா செதி்்க்க்(ஆல்கஸ்பிஸ் ்ைா்ஸெ)

இரை்சேட்டுத்ஈ்(ஜேகாசிலி 

சிற்றி்னம்)

றருதபுமளி்(டிப்்ாகாரபபான் ்ைா்செ)

ொதப்்வ ாய்(ஸ்ஃஜப்ைாதிகா 

பன்்்னாசொ)

ெதப்கி நூாபுழு்(ஜேலாய்டாரக்்ன 

இன்காகனிட்டா)

தண்டு	அழுகல் 

(ஸ்கலி்ைாஷியம்்ரா்ஃபக)்

பா்  ாோயப்க்க்(கார்வல்்ொயா 

அரிக்க)

மாறாளி்(ஃரபட்்டாஃப்தாைா 

அரி்க)

றாபபி றாயததுரளபபான்்

(ரெப்பா்ததினிேஸ் ்ெம்ரப)

துரு்(ஜெமிலியா ்்வஸ்டாட்ரிகஸ்)

மவாணைர்	செயல்பவாடு

வாாட்ை்றரைப்பபர்றரளத்ாா் த்க்க,்வ ாயறரள்அரைலாளத்றணடு்வெற தா்.

பவார்வை

www.agritech.tnau.ac.in

www.promusa.org
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1. மகரநதச்வெர்க்தகதய தத்ட செய்தல் 
அல்லது தாமதப்படுததுதல் .

2. ெர்க்கதர/உபபு கதரெதல கலனில் உள்ள 
தணணீரில் வெர்ததால் மலரின் இருபபுக் 
காலததத நீடடிக்கச் செய்யலாம்.

மலர் அலஙகாரம் குவிதமயம், வடிவம் 
மற்றும் நிரபபிகள் ஆகியவற்தற ச்பாருதது 
ஏழு வதககளாகப பிரிக்கப்படுகிறது. 

அதவயாவை:
1. கித்டமட்ட மலர் அலஙகாரம்
2. செஙகுதது மலர் அலஙகாரம்
3. முக்வகாண மலர் அலஙகாரம்
4. பிதற வடிவ மலர் அலஙகாரம்
5. நீள்வட்ட வடிவ மலர் அலஙகாரம்
6. சிறு மலர் அலஙகாரம்
7. வொகார்த வதளவு மலர் அலஙகாரம்

 8.1	 	கிவடமட்ட	மலர்	அலஙகவாரம்	

(Horizontal	flower	arrangement)

இவவதக மலர் சகாதது வமதெகளின் 
த ம ய த தி ல்  அ ல ங க ா ர ம ா க  த வ க் க 
ச்பாருததமாைது. ச்பரிய பூக்கள் தமயததிலும், 
சதாஙகும் மலர் கிதளகள் இரு்பக்கததிலும் 
உள்ளவாறு அதமக்கப்படுகிறது. 

 	 நேவாககம்

பூ க் க த ள  ்ப ய ன் ்ப டு த தி  ்ப ல் வ வ று 
வ த க ய ா ை  ம ல ர்  அ ல ங க ா ர ம்  ச ெ ய் யு ம் 
முதறகதள அறிநது சகாள்ளுதல். 

மலர் அலஙகாரம் என்்பது வதாட்டக்கதலத 
துதறயில் ஓர் அைகிய கதலயாகும். எளிதமயாகக் 
கித்டக்கும் தாவர ச்பாருடகள், காய்நத மற்றும் 
வணண மலர்கதளயும் இதணதது அைகுற 
வடிவதமப்பவத �லர் அலங்கோர ெடிெ்�ப்பு 
ஆகும். மலர் அலஙகாரம் மைதிற்கு அதமதி 
தருவதாகவும், கணகளுக்கு இனிதமயாகவும் 
இருப்பதால், இன்று ்பல்வவறு வடிவஙகளில் 
மலர் அலஙகாரம் செய்யப்படுகிறது.

� ப ்ப ா னி ல்  பி ன் ்ப ற் ற ப ்ப டு ம்  ம ல ர் 
அலஙகார வடிவதமபபு இகி்பாைா (Ikebana) 
எைப்படும். இகி்பாைா முதறயில் மூன்று வரிதெ 
வகாடுகளில் சவவவவறு உயரஙகளில், முதலில் 
விணணுலகதததயும், பின்ைர் மனிததையும், 
மணணுலகதததயும் குறிக்கும் வொக்கததில் 
மலர் அலஙகாரம் செய்யப்படுகின்றது. 

மலர்ப்படிககத்தின்	இருப்புககவாலம்	

(Vaselife)

மலர்க் குடுதவயில் அல்லது மலர்க் 
கு வ த ள யி ல்  ம ல ர் க ள்  பு தி ய த ா க  நீ டி த து 
வதான்றும்  காலவம ,  இருப்புக்கோல�ோகும் . 
இது தட்பசவப்பநிதல, ஒபபு ஈரப்பதம், ஒளி, 
காற்றின் வவகம் மற்றும் தணணீரின் அளவு 
ஆகியவற்தறப ச்பாருதவத அதமகிறது. 

மலர்க்குடுதவயில் மலர்களின் இருபபுக் 
காலததத நீடடிக்க

மைர்்அை்றார்ேடிேரமபபுறம

(Flower Arrangements)

8
செய்முவ்ற
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 8.5	 	நீள்ைட்ட	ைடிை	மலர்	அலஙகவாரம்	

(Oval	flower	arrangement)

இ ம் ம ல ர்  அ ல ங க ா ர ம்  எ ல் ல ா 
இ்டஙகளுக்கும்  ச்பாருததமாைது .  சவளிர் 
நிறமுள்ள பூக்கள் தமயததிலும், அ்டர் நிறம் 
சகாண்ட பூக்கள் சவளி அடுக்குகளிலும் அதமதது 
இம்மலர் அலஙகாரம் செய்யப்படுகிறது. 

 8.6	 	சிறுமலர்	அலஙகவாரம்	(Minimal	

flower	arrangement)	

இது  உள்ளூரில்  கித்டக்கும்  சிறிய 
மலர்கதள சகாணடு செய்யப்படுகிறது. இது 
உள்ளரஙக அலஙகாரததிற்கு உதவுகிறது. 

 8.2	 	செஙகுத்து	மலர்	அலஙகவாரம்	

(Vertical	flower	arrangement)

நீண்ட தணடு்டன் கூடிய டியூலிப, வரா�ா, 
கார்வைஷன் வ்பான்ற மலர்கதள செஙகுததாக 
நிறுததி ,  குடத்ட  தணடுத்டய  மலர்கதள 
நிரபபிகளாக அடுக்கி இம்மலர் அலஙகாரம் 
செய்யப்படுகிறது. இது அதற சுவர்கள் மற்றும் 
வரவவற்்பதறகதள அலஙகரிக்க உதவுகிறது. 

 8.3	 	முகநகவாண	மலர்	அலஙகவாரம்	

(Triangular	flower	arrangement)	

இவவதக பூஙசகாதது நீண்ட தணடுத்டய 
பூக்கள் ெடுப்பகுதியிலும், ்பக்கவாடடில் சிறிய 
மலர்கதளயும் தவதது முக்வகாண வடிவில் 
அ த ம க் க ப ்ப டு கி ற து .  இ ம் ம ல ர் க் ச க ா த து 
விைாக்களில் உ்பவயாகப்படுததப்படுகிறது. 

 8.4	 	பிவ்ற	ைடிை	மலர்	அலஙகவாரம்	

(Crescent	flower	arrangement)	

வ த ள யு ம்  த ண டு ்ட ன்  கூ டி ய 
கி ள ா டி வ ய ா ல ஸ ,  க ா ர் வ ை ஷ ன்  வ ்ப ா ன் ற 
மலர்கதள பிதற வடிவததில் வதளதது இம்மலர் 
அலஙகாரம் செய்யப்படுகிறது.
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 8.7	 	ந�வாகவார்த்	ைவைவு	மலர்	

அலஙகவாரம்	(Hogarth	Curve	or	

Lazy	‘S’	flower	arrangement)	

இது மிகவும் நுட்பமாை வடிவதமபத்பக் 
ச க ா ண ்ட து .  பூ ங ச க ா த து  த ய ா ரி க் கு ம் 

வல்லுெர்களால் மடடுவம எளிதாக செய்ய 
மு டி யு ம் .  இ தி ல்  பூ க் க ள்  ‘ S ’  வ டி வ த தி ல் 
அதமக்கப்படுகிறது. இதததகய பூஙசகாததுகள் 
தயாரிதது திருமண விைாக்கள் மற்றும் விருநது 
நிகழ்ச்சிகளில் ்பயன்்படுததலாம். 

 8.8	 	உலர்	மலர்	அலஙகவாரம்	 

(Dry	flower	arrangement)

உ ல ர் ந த  ம ல ர் க ள்  ம ற் று ம்  உ ல ர் 
இதலகதளக் சகாணடு உலர் மலர் அலஙகாரம் 
ச ெ ய் ய ப ்ப டு கி ற து .  அ த ை த து  ்ப ரு வ 
காலஙகளிலும்  இவவதக  அலஙகாரததத 
ச ெ ய் ய ல ா ம் .  உ ல ர்  ம ல ர்  நீ ண ்ட  க ா ல ம் 
நிதலததிருக்கக் கூடிய தன்தம உத்டயது. 

மவாணைர்	செயல்பவாடு

ஏவானுத்ஒரு்மைர்்அை்றார்ேடிேத்செயது்ஒபபரைதா்.்

பவார்வை

www.vivasayam.org 

Kumar,்N.்1989.்Introduction்to்Horticulture.்Oxford்&்IBH்Pub.்Co.்Pvt.்Ltd.,்New்Delhi
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அநத ்பயிருக்குத வததவப்படும் ததைச்ெதது 
உரதது்டன் கலநது வயலில் சீராக தூவ வவணடும்.

பலன்றம

1. ஊ ட ்ட வ ம ற் றி ய  ச த ா ழு  உ ர த தி ல் 
மணிச்ெதது ்பயிருக்கு உ்டவை கித்டக்கும் 
நிதலயில் உள்ளது.

2. மாைாவாரி நிலஙகளில் ஊட்டவமற்றிய 
சதாழு உரம் ்பயன்்படுததுவதால், ்பயிரின் 
வவர் வளர்ச்சி அதிகமாகி, ்பயிர் மகசூல் 
அதிகரிக்கிறது.

3. மணணில் மணிச்ெதது நிதலநிறுததப்படுவது 
தடுக்கப்படுவதால், மணிச்ெததின் ்பயன்்படு 
திறன் அதிகமாகிறது.

 9. 2	 	சதன்வனை	ேவார்ககழிவு	உரம்	

தயவார்	செய்தல்

நேவாககம்

்ப ண த ண க்  க ழி வ ா ை  ச த ன் த ை 
ொர்க்கழிவு சகாணடு ஊட்டவமற்றிய சதாழு 
உரம் தயாரிததல்.
வாரேலான்சபாருட்றம

சான்ரன் ார்்றழிவு 1000்கிகி

யூ லா 5.0்கிகி

புளூ்ைாட்டஸ் 

றாளான்்விதது

5்பாட்டி்

ாணணீர் வாரேலான்

அளவு

செயமுரற

நிைலாை ்பகுதியில் ெமப்படுததப்பட்ட 
ததரப்பகுதியில் 5×3 மீ அளவுத்டய இ்டததத 
வதர்வு செய்ய வவணடும். முதலில் 100 கிவலா 

	 	 நேவாககம்

 (i) ஊட்டவமற்றிய சதாழு உரம் தயாரிததல்.
 (ii) ச த ன் த ை  ெ ா ர் க் க ழி வு  ச க ா ண டு 

ஊட்டவமற்றிய சதாழு உரம் தயார் செய்தல்.
(iii) ஊட்டவமற்றிய கரும்புத வதாதக கழிவு 

உரம் தயார் செய்தல்.

 9.1	 	ஊட்டநமறறிய	சதவாழு	உரம்

வாரேலான்சபாருட்றம

மட்கில்சாாழு்எரு 750்கிவைா

மணி்ெதது  றிபபிட்ை்பபரு் ்

ஓர்்எ்ைரு் த்

வாரேலான்அளவு்

செயமுரற

ெ ன் கு  ம ட கி ய  ச த ா ழு  உ ர ம்  7 5 0 
கி வ ல ா வு ்ட ன்  கு றி ப பி ட ்ட  ்ப யி ரு க் கு  ஓ ர் 
எக்்டருக்கு  ்பரிநதுதரக்கப்பட்ட மணிச்ெததத, 
ஒன்றாக ென்கு கலநது, குவியலாக்கி, அததை 
ஈரமாை மண சகாணடு ென்கு மூடி தவக்க 
வவணடும். ்பதிதைநது ொடகளுக்கு பிறகு, 
இ க் க ல த வ த ய  ெ ன் கு  க ல க் கி ,  த ண ணீ ர் 
சதளிதது ,  மீணடும்  குவியலாக்கி  ஈரமண 
சகாணடு  மூடிவி்ட  வவணடும் .  ஒரு  மாத 
க ா ல த தி ல்  ஊ ட ்ட வ ம ற் றி ய  ச த ா ழு  உ ர ம் 
தயாராகிவிடும். சதாழு உரம் ொதாரணமாக 
மாைாவாரி நிலஙகளுக்கு, எக்்டருக்கு 6.25 
்டன் என்ற அளவில் சி்பாரிசு செய்யப்படுகிறது. 
ஆைால் இநத அளவு சதாழு உரம் தற்ெமயம் 
கித்டப்பது அரிதாக இருப்பதால், அதற்கு ்பதிலாக 
ஊட்டவமற்றிய சதாழு உரம் ெல்லசதாரு மாற்று 
உரமாக  அதமகிறது .  இநத  ஊட்டவமற்றிய 
சதாழு  உரததத ,  கத்டசி  உைவிற்கு  முன் ,  

எருோ்ற்முரறறம

(Methods of Composting)

9
செய்முவ்ற
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ரா்்பாஸ்வபட் 5.0்கிகி

ாணணீர் 100்லி

ாலா ் த்முரற

க ரு ம் பு த  வ த ா த க த ய  சி று  சி று 
துணடுகளாக சவடடிக்சகாள்ள வவணடும். 50 
கிகி புது ்பசுஞொணம், 5.0 கிகி ராக் ்பாஸவ்பட, 2.0 
கிகி நுணணுயிர் கூடடுக்கலதவதய 100 லி நீரில் 
கலநது, இக்கலதவதய கரும்புத வதாதகவயாடு 
கலக்க வவணடும். இநத கலதவதய குவியலாக்க 
வவணடும் .  இது  ொன்கு  அடி  உயரததிற்கு 
இருநதால் ெல்லது. ஏசைனில், குவியலுக்குள் 
சவப்பம் உருவாகி நிதலயாக இருக்க இநத உயரம்  
வததவயாைது.

15 ொடகளுக்கு ஒரு முதற இக்கழிவுகதள 
கிளறி வி்ட வவணடும். கழிவுகள் மடக 60% 
ஈரப்பதம் வததவப்படுகிறது. எைவவ கழிவுகள் 
ெதையும்்படி தணணீர் சதளிக்கவவணடும். எருவின் 
அளவு குதறதல், மண வாெதை, ்பழுபபு கலநத 
கருதம நிறம் வ்பான்ற குணஙகள் கழிவுகள் மடகிய 
உரமாக மாறியததக் காடடும் அறிகுறிகளாகும். 
இநத நிதலதய அத்டநத பிறகு உரததத பிரிதது 
உலர வி்டவவணடும். 24 மணி வெரம் கழிதது, 
மடகிய உரததத ெலிதது ்பயன்்படுததலாம். 
ம ட க ா த  க ழி வு க த ள  மீ ண டு ம்  ம ட க ச் 
செய்யலாம். கரும்புதவதாதக கழிவு உரதது்டன் 
அடசோஸ்்பைரில்லம், ்பாஸவ்பா்பாக்டீரியா மற்றும் 
சூட�ோட�ோனோஸ் ஆகியவற்தறக் கலப்பதால் 
அது வமலும் ஊட்டவமற்றப்படுகிறது. இவவாறு 
செறிவூட்டப்பட்ட மடகிய உரததத 5.0 ்டன்/ எக்்டர் 
என்ற அளவில் ்பயன்்படுததலாம்.

ொர்க்கழிதவ  முதல்  ்படுக்தகயாக  ்பரப்ப 
வவணடும். பிறகு ஒரு ்பாடடில் காளான் விததத 
முதல் ்படுக்தகயின் வமல் சீராக தூவ வவணடும். 
அதன்வமல் 100 கிவலா ொர்க்கழிதவ இரண்டாவது 
்படுக்தகயாக ்பரப்ப வவணடும். ஒரு கிவலா 
யூரியாதவ இதன் வமல் ெமமாக தூவ வவணடும். 
இவவாறாக காளான் விதது மற்றும் யூரியாதவ 
அடுததடுதது 100 கிவலா ொர்க்கழிவு்டன் வெர்தது 
அடுக்க வவணடும். இதனு்டன் தணணீதரச் 
வெர்தது  ஈரப்பதம்  50-60% இருக்குமாறு 
்பராமரிக்க வவணடும். இதன் உயரம் ஒரு மீட்டர் 
வதர இருக்க வவணடும். இரணடு மாதஙகளில் 
கம்வ்பாஸட தயாராகிவிடும். ஈரம் 50% க்கும் கீவை 
ெதததிற்கும் குதறயும்ச்பாழுது தணணீர் சதளிக்க 
வவணடும். இரு மாதஙகளுக்கு பிறகு சதன்தை 
ொர்க்கழிவு முழுவதும் மடகி கருபபு நிற சதாழு  
உரமாக மாறிவிடும். 

சதன்தை ொர்க்கழிவு எளிதில் மடகாத 
ச ்ப ா ரு ட க ள ா ை  லி க் னி ன்  3 0 %  ம ற் று ம் 
செல்லுவலாஸ 20% ஆகியவற்தற உள்ள்டக்கியது. 
இவற்தற மடகக்கூடியதாக மாற்ற பூெண விதது 
மற்றும் யூரியா வததவப்படுகிறது. 

 9.3	 	ஊட்டநமறறிய	கரும்புத்	நதவாவக	

கழிவு	உரம்	தயவார்	செய்தல்

வாரேலான்சபாருட்றம

றருதபுதவாாரற 1000்கிகி

புது்பசுஞொணத 50்கிகி

வேளாணரம்ப்றரை்றழற்

நுணணுபர்்கூட்டு்றைரே

2.0்கிகி

மவாணைர்	செயல்பவாடு

1.் ஊட்ைவமாறில்சாாழு்உரத்

ாலா ் த்முரறரல்அறிநது்

சறாமுா்.

2.் சான்ரன் ார்்றழிரே்

ஊட்ைவமாறில்சாாழு்உரமாற்மாா த்

முரறரல்அறிநது்சறாமுா்.

3.் ஊட்ைவமாறில்றருதபுதவாாரற்

றழிவு்உரத்ாலார்்செயயுத்முரறரல்

அறிநது்சறாமுா்.

பவார்வை

1. www.agritech.tnau.ac.in

2.் www.vikaspedia.com்
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க ா கி த ப த ்ப  ச க ா ண டு  மூ டி  அ ய ல் 
மகரநதச்வெர்க்தக ஏற்்படுவததத தவிர்க்கலாம்.

அடுதத ொள் காதல 9 மணி முதல் 12 
மணி வதர ஆண மலரில் உள்ள மகரநதததூதள 
ச்பண மலரின் சூல்முடியில் ்படுமாறு த்டவி 
சவள்தள நிற காகிதபத்பகதளக் சகாணடு 
மூ்ட வவணடும்.

ஓர் ஆண பூவிலுள்ள மகரநதம் ஐநது 
ச்பண பூக்களில் மகரநதச்வெர்க்தக செய்யப 
வ்பாதுமாைது .  ச்பண  பூக்களில்  மகரநதம் 
த்டவாமல் விடடுபவ்பாயிருநதாவலா,  ஆண 
்பாகம் நீக்கப்ப்டாமல் இருநதாவலா அவற்தற 
அவவபவ்பாது அகற்றி அறுவத்டயின்வ்பாது 
ஏற்்படும் இைக்கலபத்பத தவிர்க்கலாம். 

	 	 நேவாககம்

சவணத்ட  வீரிய  ஒடடு  இரக  விதத 
உற்்பததியில் ச்பண பூவிலுள்ள ஆண்பாகததிதை 
நீக்கும் முதறதயயும், ஆண பூக்கதளக் சகாணடு 
மகரநதச்வெர்க்தக (ஒடடு வெர்ததல்) செய்யும் 
முதறதயயும் அறிதல்.
செயமுரற

ச்பண மலர் பூப்பதற்கு ஒரு ொள் முன்பு  
பூ சமாடடுகளில் உள்ள அல்லி வட்டம், புல்லி 
வ ட ்ட ம்  ம ற் று ம்  ம க ர ந த ப த ்ப  
ஆகியவற்தற சூல்தணடு மற்றும் சூல்முடிக்கு 
வெதம் ஏற்்ப்டாதவாறு மாதல வவதளகளில் 
நீக்க வவணடும். பின்ைர் இததை சிவபபு நிற 

சேணரை்பப ்்ஆணபாறத்

ப்கி்மறரநாத்ிவுா்

(Emasculation்Technique்in் 

Bhendi்Crop)

10
செய்முவ்ற

 

மவாணைர்	செயல்பவாடு

சேணரை்கவி்்ஆண்பாறத்ப்கி்மறரநாத்ிவுத்முரறரல்அறிா்.

பவார்வை

1. www.agritech.tnau.ac.in
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பிழிதல் வ்பான்ற செய்முதற வழிகதள 
்ப ை த தி ற் வ க ற் ்ப  ச ெ ய் து  ச க ா ள் ள 
வவணடும். உதாரணமாக எலுமிச்தெ 
மற்றும்  ஆரஞசு  வ்பான்ற  ்பைஙகதள 
இ ர ண ்ட ா க  ச வ ட டி  ெ ா று  பி ழி ய  
வவணடும். 

• ெததப்பற்றுள்ள  மாம்்பைம்  மற்றும் 
ெபவ்பாட்டா வ்பான்ற ்பைஙகதள வதால், 
சகாடத்ட வ்பான்ற ்பாகஙகதள நீக்கி சிறு 
துணடுகளாக ெறுக்கி மிக்சியில் அதரதது 
்பைக்கூழ் தயார் செய்ய வவணடும்.

• திராடதெ, அன்ைாசி வ்பான்ற ்பைஙகதள 
கூைாக்கும் கருவியின் மூலம் அதரதது 
பிறகு ொறு பிழியலாம். குறிப்பாக அன்ைாசி 
மற்றும் ்பலாச்சுதளகதள சிறிது நீர் வெர்தது 
அதரததால் ொறு பிழிவதற்கு சுல்பமாக 
இருக்கும் . இதற்கு  வெர்க்கும்  நீரின் 
அளதவ உ்பவயாகிக்க வவணடிய நீரின் 
அளவிலிருநது குதறததுக் சகாள்ளலாம்.

• ெர்க்கதர ,  சிடரிக்  அமிலம்  மற்றும் 
தணணீர் மூன்தறயும் கலநது சகாதிக்க 
தவதது  மல்துணி  அல்லது  தெலான் 
வடிகடடியால் வடிகடடி சூடு தணிநத 
பின்பு ்பைச்ொற்று்டன் கலக்க sவவணடும்.

• இதது்டன் நிறம் மற்றும் ெறுமணச்ொறு 
வெர்தது  ென்றாகக்  கலக்கி  வொடியம் 
ச்பன்வொவயட வெர்தது ்பாடடில்களில் 
நிரப்ப வவணடும்.

பாட்டிலி்்நிரபபுத்முரற

• ்ப ா ட டி ல் க த ள  ெ ன் ற ா க க்  க ழு வி  
சுததம் செய்து சகாதிக்கும் நீரில் சூடு்படுதத 
வவணடும். இதைால் கிருமிகள் 90% க்கு 
வமல் அழிக்கப்படடுவிடும்.

 	 நேவாககம்

மதிபபு கூட்டப்பட்ட ச்பாருடகளாை ்பைரெம் 
மற்றும் ்பனீர் தயாரிக்கும் முதறதய அறிதல்.

 11.1	 பழரெ	பவானைஙகள்	தயவாரித்தல்

பழரெ	பவானைம்

்பைரெ  ்பாைஙகள்  என்்பது  ்பைக்கூழ் 
அல்லது  ்பைச்ொறு்டன்  வததவயாை  அளவு 
ெர்க்கதர, சிடரிக் அமிலம் மற்றும் தணணீர் 
வெர்தது தயாரிதத பின், ்பரிநதுதரக்கப்பட்ட 
அளவில் நிறபச்பாடியும், மணச்ொறும் கலநத 
கலதவயாகும். ்பைரெ ்பாைததில் உணவு தரம் 
நிர்ணயிக்கும் ஆதணயததின்்படி (FPO) ்பைச்ொறு 
25%, ெர்க்கதர 45% மற்றும் சிடரிக் அமிலம் 
1%  இருக்க  வவணடும் .  ்பதைபச்பாருளாக 
ச்பாட்டாசியம்  சமட்டா -த்ப -ெல்த்படத்ட 
்பயன்்படுததிைால் ஒரு கிவலா ்பைக்கூழுக்கு 
ஏழு மில்லிகிராமும், வொடியம் ச்பன்வொவயட 
என்றால் ஆறு மில்லி கிராமும் வெர்க்க வவணடும்.

வாரேலான்சபாருட்றம

பழ்கூழ் 1்கிகி

ெர்்றரர 1¾்கிகி

ாணணீர் 1¼்லி

கட் ்்அமிைத 40்கி

  மண்ொ 1்வா்றரணடி

நிறபசபாடி வாரே்வறாப

பானபசபாரும ½்வா்றரணடி

ாலா பபு்முரற

• ்பைஙகதள  ென்றாகக்  கழுவித  வதால்  
சீவுதல் ,  சகாடத்ட  எடுததல் ,  ொறு 

மதிபபு்கூட்ைபபட்ை் 

சபாருட்றம்ாலா தா்

(Preparation்of்Value் 

Added Products)

11
செய்முவ்ற
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என்று கூறுவார்கள் . சிடரிக் அமிலததிற்கு 
்ப தி ல ா க  எ லு மி ச் த ெ  ்ப ை ெ ா ற் த ற யு ம் 
்ப ய ன் ்ப டு த த ல ா ம் .  ்ப ா ல்  தி ரி ந த  பி ற கு  
15 நிமி்டம் அப்படிவய விடடுவி்ட வவணடும். 
அபவ்பாது (Whey) என்றதைக்கப்படும் ்பால் 
ஊநீர் இளம் ்பச்தெ நிறமாக பிரிநது நிற்கும். 
அதத அப்படிவய வடிகட்ட வவணடும். ்பால் 
ஊநீர் பிரிக்கப்படடு ்பனீதர கா்டாதுணியில், 
துணி  மூடத்ட  வ்பால்  மூடத்டயாக  கட்ட 
வ வ ண டு ம் .  அ த ன்  வ ம ல்  எ த ்ட  த வ த து  
15 நிமி்டம் அழுதத வவணடும். முதலில் சிறிய 
எத்டதயயும் அதன் பிறகு ச்பரிய எத்டதயயும் 
தவதது அழுதத வவணடும். அபவ்பாது மீதம் 
உள்ள ்பால் ஊநீர் சகாஞெம் சகாஞெமாக கசிநது  
சவளிவயறும். 

ச்பரிய மூடத்ட வ்பால் உள்ள ்பனீதர 
க த தி ய ா ல்  ச ெ ங க ல்  அ ள வி ற் கு  சி று சி று 
துணடுகளாக சவடடி 500C குளிர் நீரில் இரணடு 
மணி வெரம் வதர ஊறவி்ட வவணடும். அதன் 
பிறகு ்பனீதர தணணீதர விடடு சவளியில் எடுதது 
கால் கிவலா, அதர கிவலா ்பாக்சகடடுகளாக 
சிப்பமிடடு விற்்பதைக்கு அனுப்பலாம். 

்ப னீ த ர ,  கு ளி ர் ெ ா த ை ப  ச ்ப ட டி யி ல் 
தவததிருநதால் ஒரு வாரம் வதர சக்டாமல் 
தவததிருக்கலாம். சவற்றி்ட ்பாக்கிங செய்தால் 42 
ொடகள் தவததிருக்கலாம். ்பனீதர ்பசும்்பாலில் 
செய்ய வவணடுசமன்றால் ்பசும்்பாதல 800 C 
சவப்பநிதலயில் திரிய தவக்க வவணடும். 

மவாணைர்	செயல்பவாடு

மதிபபு்கூட்டுப்சபாருட்றரள்எளில்

முரறப்்ாலா பபது்பாறி்அறிநது்

சறாணடு்ாலா தா்.

பவார்வை

1. மரனபல்்ற்லூ ்மா த்ஆராய்க்

நிரைலத,்மதுரர

2. அ ேரை்பின்ொர்்சாாழி்நுட்ப்

ரமலத,்ா.வே.ப.ற.,்வறாரே

• ்பைரெ ்பாைக் கலதவதய ்பாடடில்களில் 
வமலிருநது ஓர் அஙகுலம் வதர விடடு 
ஊற்றி இறுக்கி மூ்ட வவணடும்.

• இ வ வ ா று  சு த த ம ா ை  மு த ற யி ல் 
தயாரிக்கப்பட்ட  ்பை்பாைஙகள்  சுமார் 
ஒரு ஆணடு வதர சுதவவயா, மணவமா, 
நிறவமா  மாறாமல்  ெல்ல  நிதலயில் 
இருக்கும். வததவப்படும்ச்பாழுது ஒரு 
்பஙகு ்பைரெ ்பாைதது்டன் இரணடு ்பஙகு 
நீர் விடடு அருநதலாம். இவதவ்பான்று 
ெததப்பற்றும்  ொறும்  நிதறநத  மற்ற 
்ப ை ங க ளி லி ரு ந து ம்  ்ப ை ர ெ  ்ப ா ை ம்  
தயாரிக்கலாம். 

 11.2	 பவாலிலிருந்து	பனீர்	தயவாரித்தல்

்பனீர் ்பாலிலிருநது தயாரிக்கப்படும் 
உணவு ச்பாருளாகும். ஏழு லிட்டர் ்பாலிலிருநது 
ஒரு கிவலா ்பனீர் கித்டக்கிறது. ்பனீரில் 18% 
புரதமும் 24% சகாழுபபும் உள்ளது. ெர்க்கதர 
வியாதி உள்ளவர்களுக்கு ்பனீர் மிகவும் ெல்லது. 
ஏசைன்றால் இதில் ெர்க்கதரச்ெதது கித்டயாது. 
்பனீரில் ச்பாதுவாக 55% ஈரப்பதம் உள்ளது. 

்ப னீ ர்  ச ்ப ரு ம் ்ப ா லு ம்  எ ரு த ம ப 
்ப ா லி லி ரு ந து த ா ன்  த ய ா ரி க் க ப ்ப டு கி ற து . 
கு த ற ந த து  5 . 8 %  ச க ா ழு ப பு ம்  9 . 5 % 
சகாழுபபில்லாத தி்டபச்பாருடகளும் உள்ள 
எருதமப்பாதல ்பயன்்படுததிைால்தான் ெல்ல 
தரமாை ்பனீர் கித்டக்கும். ்பசும்்பாலிலிருநதும் 
தயாரிக்கலாம்.

ாலா பபு்முரற்

முதலில் எருதமப்பாதல ென்றாக 900C 
அளவிற்கு  சூடு  செய்ய  வவணடும் .  அதன் 
பிறகு 700C வரும் வதர ்பாதல ஆறதவக்க 
வவணடும். ஆற தவதத ்பாலில் ஒரு ெத சிடரிக் 
அமிலததத ்பால் திரியும் வதர ஊற்ற வவணடும். 
ொதாரணமாக  ஒரு  லிட்டர்  ்பாலுக்கு  200 
மிலி 1% சிடரிக் அமிலம் வததவப்படும். ஒரு 
லிட்டர் தணணீரில் 10 கிராம் சிடரிக் அமிலம் 
வெர்ததால் ஒரு ெத சிடரிக் அமிலம் கித்டக்கும்.  
சிடரிக் அமிலததத கத்டகளில் சலமன் ொல்ட 
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 	 நேவாககம்

கால்ெத்டகளின் எதிர்காலத வததவக்காக 
தீவைஙகதள ்பதப்படுததும் முதறகதள அறிதல்.

ஊ று க ா ய்  பு ல்  எ ன் ்ப து  க ா ற் று பு க 
மு டி ய ா த  இ ்ட த தி ல்  ச ெ ா தி த த ல்  மூ ல ம் 
ச்பறப்படும்  அதிக  ஈரமுள்ள  ்பசுநதீவைப 
்பயிராகும். ்பசுநதீவைஙகதள அவற்றின் ்பசுதம 
மாறாமல் இயற்தகயாை தன்தமக்கு ஊறு 
இதைக்காமல் ்பதப்படுததி வெமிக்கும் முதறக்கு 
ஊறுகோய் புல் தயோரிக்கும் முதற என்று ச்பயர்.

 12.1	 	ஊறுகவாய்	புல்	தயவாரிகக	உகந்த	

தீைனைப்பயிர்கள்

ம க் க ா ச் வ ெ ா ள ம் ,  வ ெ ா ள ம் ,  க ம் பு 
வெபபியர் ஒடடுபபுற்கள் மற்றும் ்பயறு வதகத 
தீவைப ்பயிர்களாை காராமணி, குதிதரமொல், 
ச்பர்சீம், வவலிமொல்.

்ப ய று வ த க த  தீ வ ை ப  ்ப யி ர் க த ள த 
தனிவய ஊறுகாய் புல் தயாரிக்க ்பயன்்படுததக் 
கூ்டாது. ஏசைனில் அவற்றில் உள்ள புரதச்ெதது 
சிதத்படடு, ்பயன் இைநதுவிடும். புல் வதக 
தீவைப  ்பயிர்களு்டன்  3 :1 (அ)  4:1 என்ற 
விகிதததில் ்பயறு வதகத தீவைப ்பயிர்கதள 
கலநது ஊறுகாய் புல் தயாரிக்கலாம்.

ாலா ் த்முரற

• ்பசுநதீவைததத சவயிலில் 2-3 மணி வெரம் 
உலர்தத வவணடும்.

• ஈரப்பத அளவிதை 70% ஆக குதறக்க 
வவணடும்.

• தீவைப்பயிர்கதள  சிறு  துணடுகளாக 
சவடடி ்பதைக்குழியில் அடுக்க வவணடும்.

• 20-30 செமீ வதர அடுக்கிய பிறகு தீவைததத 
ென்கு  அழுததி  காற்தற  சவளிவயற்ற 
வவணடும்.

• அதன்மீது 2% ெர்க்கதரப்பாகு கதரெல் மற்றும் 
1% உபபுக் கதரெதல சதளிக்க வவணடும்.

• மீ ண டு ம்  ்ப சு ந தீ வ ை த த த  அ டு க் க 
வவணடும்.

• இவவாறு ததரமட்டததிற்கு வமல் 1.0-1.5 மீ 
உயரம் வரும் வதர நிரப்ப வவணடும்.

• அ த ன்  வ ம ற் ்ப கு தி யி ல்  த வ க் வ க ா ல் 
சகாணடு மூடி அதன் வமல் ஈர மணதணப 
பூசி, காற்று மற்றும் நீர் புகாமல் ்பார்ததுக் 
சகாள்ள வவணடும்.

• 30-45 ொடகளில் திறமிக்க, ்பசுதமயாை, 
ெ று ம ண ம்  ச க ா ண ்ட  ஊ று க ா ய்  பு ல் 
தயாராகிவிடும்.

• அமிலததன்தம  3.5 முதல்  4.2 வதர 
இருக்கும்.

 ன்ரமறம

• ்ப சு ந தீ வ ை த தி ன்  ெ த து க ள் 
்பராமரிக்கப்படுகிறது.

• சிறு மற்றும் குறு விவொயிகள் தஙகளது 
வததவக்கு ஏற்்ப ஊறுகாய்  புல்  தயார் 
செய்து கால்ெத்டகளுக்கு அளிக்கலாம்.

 12.2	 	பவாலித்தீன்	வபகளில்	ஊறுகவாய்	புல்	

தயவாரித்தல்

• புல் சவடடும் கருவிதயக் சகாணடு சிறு 
துணடுகளாக தீவைப்பயிர்கதள சவடடிக் 
சகாள்ள வவணடும்.

• தீவைப்பயிர் ஒரு அடுக்கு, அதன்வமல் 
உபபு மற்றும் சவல்லம் கலநத கதரெல் 
சதளிக்க வவணடும்.

தேனபபபர்்பாபபடுததுா்்-்

ஊ றாய்பு்்ாலா தா்

(Preservation of Forage -  

Silage Preparation)

12
செய்முவ்ற
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ஊ றாய்பு்்பலன்படுததுத்முரற

கறதவ மாடு – 15-20கிகி

கி்டா – 5-8கிகி

வளர்நத கன்று – 4-5கிகி

வளர்நத ஆடு – 200-300கி

ஊ றாய்பு்லின்்ாரத்உலர்ததுத்

ேழிமுரறறம

1. ்பயறு  வதக  தீவைபபுல்  தயாரிக்கும் 
ெமயம் , மக்காச்வொள  மாவு , வொள 
மாவு, உருதளக்கிைஙகு மற்றும் ்பைக் 
கழிவுகதளப ்பயன்்படுததலாம்.

2. வலக்டிக் அமிலம் கலநதால் அதன் தரம் 
உயரும்.

3. 0 . 5 - 1 . 0 %  சு ண ண ா ம் பு  வ ெ ர் க் க  
வவணடும்.

• மீணடும் அடுக்கு, கதரெல் எை 5-6 
அடுக்குகள்  அடுக்கி ,  ென்கு  கலக்க 
வவணடும்.

• பின்ைர்  ்பாலிததீன்  த்பகளில்  சிறிது 
சிறிதாக நிரப்ப வவணடும்.

• ென்கு அழுததி, இறுக்கமாக கடடி வி்ட 
வவணடும்

• இ ர ண டு  ம ா த ங க ளு க் கு ப  பி ற கு 
கால்ெத்டகளுக்குக் சகாடுக்கலாம்.

 ன்ரமறம

1. ஓரி்டததில் இருநது மற்வறார் இ்டததிற்கு 
எடுததுச் செல்வது எளிது.

2. நி ல ம ற் ற  க ா ல் ெ த ்ட 
்ப ண த ண ய ா ள ர் க ளு க் கு ம்  தீ வ ை 
்பற்றாக்குதற  உள்ள  காலஙகளிலும் 
உ்பவயாகமாக உள்ளது. 

3. இது ஒரு சிக்கைமாை ஊறுகாய் புல் 
தயாரிக்கும் முதறயாகும். வமலும் இது 
குழி ஊறுகாய் புல் தயாரிபபிற்கு சிறநத 
மாற்று முதறயாகும். 

மவாணைர்	செயல்பவாடு

தேனபபபர்்பாபபடுததுா்்பாறி்அறிநது்சறாமுா்

பவார்வை

ாமிழ் ாடு்றா் ரை்மருததுே்அறிவில்்ப்றரை்்றழறத,்வி ோ்ற்்ற்வி்இல்றறத,்

வேளாணரம்சாாழி்நுட்ப்வமைாணரம்முறரம.

றா் ரைறு்றான்அைர்்மா த்பசுநதேன்உாபததி்வமைாணரம்முரறறம,்உழேர்்

பபாக்ரமலத,்ஏனாதிர்,்றாஞகபுரத.
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சறாதபு் ருதது்ப் த்முரற

்பதிதைநது ொடகள் முதல் ஒரு மாத 
வயதுத்டய கன்றுகள் சகாம்பு நீக்குவதற்கு 
தகுதியாைதவயாகும்.  சகாம்பு வதான்றும் 
இ்டததத  அத்டயாளம்  கணடு  அததைச் 
சுற்றியுள்ள முடிதய அபபுறப்படுதத வவணடும். 
வொவவாவகன் 2% மருநதத முடி சவட்டப்பட்ட 
இ்டததில் செலுததி உணர்ச்சியற்றதாக்க வவணடும். 
பின்பு மின்ொரததால் சூ்டாக்கப்பட்ட சகாம்பு 
நீக்கும் கருவிதயக் சகாணடு அடிக்குருததத 
கருக்க வவணடும். பின்ைர் காயததின் வமல் 
ஒரு வார காலததிற்கு களிம்பு இடடு புணதண  
ஆற்ற வவணடும்.

சறாதபு் ருதது்ப் ாலின்் ன்ரமறம

1. க ா ல் ெ த ்ட க ள்  ஒ ன் று ்ட ன்  ஒ ன் று 
ெணத்டயிடும் ச்பாழுது காயம் ஏற்்ப்டாமல் 
தவிர்க்கலாம்.

2. ச வ வ வ வ று  தி த ெ யி ல்  ச க ா ம் பு க ள் 
வளர்வததத தவிர்க்கலாம்.

3. ்பணதணயில்  உள்ளவர்கள்  எளிதாக 
்பயமின்றி கால்ெத்டகதள ்பராமரிக்கலாம். 

 13.3	 குடறபுழு	நீககம்	செய்தல்

நேவாககம்

க ால் ெத ்டக ளி ல்  கு ்ட ற் புழுக்க ளால் 
ஏற்்படும் ்பாதிபபுகதளத தவிர்க்க கு்டற்புழு 
நீக்கம் செய்யும் முதறதய அறிதல்.

 ைாபுழு்ப்றத்செயா்

கால்ெத்டகளின்  உணவுப்பாததயில் 
உள்ள அக ஒடடுணணிகளாை ொ்டாபபுழுக்கள், 
தடத்டபபுழுக்கள் மற்றும் உருணத்டபபுழுக்கள் 
ஆகியவற்தற நீக்க 45 ொடகளுக்கு ஒரு முதற 

	 	 நேவாககம்

கால்ெத்டகளின் அடிப்பத்ட ்பராமரிபபு 
முதறகதள அறிதல்.

 13.1	 	கவால்ேவடகளுககு	தடுப்பூசி	

நபவாடுதல்

நேவாககம்

கால்ெத்டகளுக்கு தடுபபூசி வ்பாடும் 
்பல்வவறு முதறகதள அறிதல்.

ாடுபகக்வபாடுத்முரறறம

கால்ெத்டகளில் வொய்  வநத  பின்பு 
கடடுப்படுததுவதத வி்ட வருமுன் காததவல 
சிறநதது .  இதன்  அடிப்பத்டயில்  ்பல்வவறு 
வதககளில் தடுபபூசி வ்பா்டப்படுகிறது. அதவ:
1. குடிநீரின் மூலம் வைஙகுதல்
2. கண, மூக்கு துவாரஙகள் வழிவய மருநது 

செலுததுதல்
3. வதாலுக்கு அடியில் ஊசி மூலம் மருநது 

செலுததுதல்
4. ெததயில் ஊசி மூலம் மருநது செலுததுல்
5. இறக்தக ெவவு மற்றும் இறக்தக நீக்கி 

தடுபபூசி வ்பாடுதல்

தடுபபூசி வ்பாடும்ச்பாழுது உயிருள்ள 
நுணணுயிரிகள்  சகாண்ட  தடுபபூசி  மற்றும் 
அ ழி க் க ப ்ப ட ்ட  நு ண ணு யி ரி க ள்  ச க ா ண ்ட 
தடுபபூசி ஆகியவற்தற ஒவர ொளில் சவவவவறு 
ெ்பர்கதளக் சகாணடு வ்பா்ட வவணடும். 

 13.2	 	கவால்ேவடகளுககு	சகவாம்பு	

குருத்து	நீககுதல்

நேவாககம்

கால்ெத்டகளுக்கு மின்ொர சகாம்பு நீக்கும் 
கருவிதயப ்பயன்்படுததி சகாம்பு குருதது நீக்குதல்.

றா் ரை்பராம பபு்முரறறம

(Animal Husbandry Procedures)
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வ�ாடி முதளக்கும்வ்பாது 3½ வரு்டஙகளாகும். 
மூ ன் ற ா வ து  வ � ா டி  மு த ள க் கு ம் வ ்ப ா து  
3½ - 4 வரு்டஙகளாகும் .  மாடடின்  வயது 
5 ஆக இருக்கும்வ்பாது ொன்காவது வ�ாடி 
முன்சவடடுப்பற்கள் முதளக்கும். வளர்நத 
கால்ெத்டகளில்  4 வ�ாடி  நிரநதரப்பற்கள் 
க ா ண ப ்ப டு ம் .  அ த ன்  பி ன் ை ர்  ்ப ல் லி ன் 
வதய்மாைதததக் சகாணடு கால்ெத்டயின் வயது  
கணக்கி்டப்படுகிறது. 

 13.5	 	கவால்ேவடகளுககு	அவடயவாை	

வில்வல	இடுதல்

நேவாககம்	

கால்ெத்டகளுக்கு அத்டயாள வில்தல இடும் 
முதறதய அறிதல்.

அரைலாள்வி்ரை்இடுத்முரற

கால்ெத்டகதள அத்டயாளம் காண 
இ ய ற் த க  அ த ்ட ய ா ள ங க ள்  ம ட டு மி ன் றி 
செயற்தகயாகவும் அத்டயாளமி்டலாம். அதவ 
்பச்தெ  குததுதல் ,  சூடு  வ்பாடுதல் ,  காது 
வில்தலகள் ச்பாருததுதல், கழுததுப ்படத்டகதள 
அணிவிததல், வர்ணம் பூசுதல், சகாம்பு மற்றும் 
குளம்புகளில் எணகள் ச்பாறிததல், காதுகதள 
கததரிததல் ஆகியதவயாகும். காதுகளில் வில்தல 
ச்பாருததும் முதற ்பரவலாக பின்்பற்றப்படுகிறது.

க ா ல் ெ த ்ட க ளி ன்  இ ்ட து  க ா த த 
சுததப்படுததி துதளயிடும் கருவிதயக் சகாணடு 
துதளயிடடு பிதததள அல்லது ்பாலியூரிதவதன் 
பிளாஸடிக்கிைால் ஆை வில்தலகதள ச்பாருதத 
வவணடும். 

கு்டற்புழு நீக்கம் செய்ய வவணடும். கு்டற்புழு 
தாக்குதல் இருநதால் அல்ச்பன்்டவொல் (அ) 
ஃச்பன்ச்பன்்டவொல் மருநதத 5-10 மிகி/கிகி 
உ்டல் எத்ட என்ற அளவில் அளிக்க வவணடும். 
கு்டற்புழு நீக்க மருநதுகள் மாததிதர மற்றும் 
திரவ வடிவில் கித்டக்கிறது. இவற்தற வாய் 
வழிவய வெரடியாகவவா அல்லது குடிநீரில் 
கலநவதா சகாடுக்கலாம். ஒவர விதமாை கு்டற்புழு 
நீக்க  மருநதத  சதா்டர்நது  சகாடுக்காமல் , 
சுைற்சி முதறயில் மாற்றிக் சகாடுக்க வவணடும். 

 13.4	 	கவால்ேவடகளின்	ையவதக	

கண்டறிதல்

நேவாககம்

கால்ெத்டகளின் ்பல் அதமபபிதைக் சகாணடு 
அதன் வயதிதைக் கண்டறிதல்.

ேலரா்்றணைறியுத்முரற

கால்ெத்டகளின் வயதிற்வகற்்ப ்பற்களின் 
எ ண ணி க் த க  ம ற் று ம்  த ர ம்  ம ா று ்ப டு ம் . 
கால்ெத்டகளில் தற்காலிக ்பற்கள், நிரநதர 
்ப ற் க ள்  எ ை  இ ர ண டு  வ த க ப  ்ப ற் க ள் 
உள்ளை .  தற்காலிக  ்பற்கள்  கால்ெத்டகள் 
பிறக்கும்ச்பாழுவத காணப்படும். கால்ெத்டகளின் 
வயதத  நிர்ணயிக்க  கீழ்தாத்டயில்  உள்ள 
சவடடுப்பற்கதள ஆய்வு செய்ய வவணடும். 
தற்காலிக முன்சவடடுப்பற்கள் சிறியதாகவும், 
்பழுபபு நிறததிலும், நிரநதர முன்சவடடுப்பற்கள் 
ச்பரியதாகவும், சவணதமயாகவும், உறுதியாகவும் 
காணப்படும். தற்காலிகப ்பற்கள் விழுநது நிரநதர 
முன்சவடடுப்பற்கள் ஒரு வ�ாடி முதளக்கும்வ்பாது 
மாடடின் வயது 2½ வரு்டஙகளாகும். இரண்டாவது 

மவாணைர்	செயல்பவாடு

றா் ரைறு் ்ாடுபகக்வபாடுத்முரற,்சறாதபு் ருதது்ப் ா்,் ைாபுழு்ப்றத,்ேலது்

றணைறிா்்மா த்அரைலாள்வி்ரை்இடுத்முரறறரள்அறிநது்சறாமுா்.
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அதிகமாக இருக்கும்வ்பாது ஒவசவாரு டிகிரி 
ஃ்பாரன்ஹீட சவப்பநிதலக்கும் 0.1 அளவிதை 
்பால்மானி காடடும் அளவு்டன் கூட்ட வவணடும்.  
600F க்கும் குதறவாக இருபபின், 0.1 அளவு 
குதறக்க வவணடும்.

்பாலின் 
ஒப்ப்டர்ததி =

ெரி செய்யப்பட்ட 
்பால்மானி அளவீடு

+1
1000

றண்கீடு்செயயுத்முரற

்பாலின்  சவப்பநிதல  630F, ்பால்மானியின் 
அ ள வீ டு  1 2  எ னி ல்  ்ப ா லி ன்  ஒ ப ்ப ்ட ர் த தி  
யாது?
 ்பாலின் சவப்பநிதல = 630F
 ்பால்மானியின் அளவு = 12
 சவப்பநிதல 630 என்்பதால் ்பால்மானியின் 
அளவு கூடுதலாக – 0.3
 ஃ ்பாலின் ஒப்ப்டர்ததி = 

12.3
 + 1

1000
 = 0.0123 + 1 = 1.0123
 நீர், ்பாலின் ஒப்ப்டர்ததி = 1:1.0123

 	 நேவாககம்

்பாலின் தரததத நிர்ணயிக்கும் முக்கிய 
்பண்பாை  ஒப்ப்டர்ததிதய  ்பால்மானிதயக் 
சகாணடு கண்டறிதல்.

ஒப்படர்த்தி	அறியும்	முவ்ற

நீரு்டன்  ஒபபிடும்ச்பாழுது  ்பாலின் 
அ்டர்ததிவய ஒப்ப்டர்ததியாகும். ்பாலில் உள்ள 
தி்டபச்பாருளின்  அளவு  மற்றும்  சுற்றுபபுற 
சவப்பநிதலதயப  ச்பாருதது  ஒப்ப்டர்ததி 
மாறு்படும். ஒப்ப்டர்ததிதயக் கணக்கிடுவதற்கு 
600F என்்பதத நிதலயாை சவப்பநிதலயாகக் 
சகாள்ள வவணடும். (திரவஙகள் சூ்டாகும்வ்பாது 
வி ரி வ த ்ட ந து  ஒ ப ்ப ்ட ர் த தி  கு த ற யு ம் .  
குளிர்விக்கும்வ்பாது ஒப்ப்டர்ததி அதிகரிக்கும்). 

்ப ா ல் ம ா னி  எ ன் ்ப து  சி ற ப ்ப ா க 
வடிவதமக்கப்பட்ட நீர்மானியாகும். இது குமிழ் 
மற்றும் தணடுப்பகுதி வ்பான்ற ்பாகஙகதளக் 
சகாண்டது. குமிழின் உட்பகுதியில் ்பாதரெம் 
பூெப்படடு இருப்பதால், ்பயன்்படுததும்ச்பாழுது 
இது  வெராக  மிதக்கும் .  தணடுப்பகுதியில் 
0 - 4 0  வ த ர  அ ள வு க ள்  கு றி க் க ப ்ப ட டு  
இருக்கும்.

ஒப்ப்டர்ததி காண வவணடிய ்பாலில் 
்ப ா ல் ம ா னி த ய  த வ த து  த ண டு ப ்ப கு தி 
காடடும்  அளவீடத்ட  குறிததுக்  சகாள்ள 
வ வ ண டு ம் .  ்ப ா லி ன்  ச வ ப ்ப நி த ல த ய 
சவப்பநிதலமானிதயக் சகாணடு கண்டறிய 
வவணடும். ்பாலின் சவப்பநிதல 600Fக்கும் 

பாலின்்ஒபபைர்ததி்றண்கிடுா்

(Calculation்of்Relative்Density்of்Milk)
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மவாணைர்	செயல்பவாடு

பாலின்்ஒபபைர்ததி்றணைறியுத்முரறரல்அறிா்

பவார்வை
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தனிநபர் ஆய்வு - I

(Case Study - I)

பள்ளிப் படிப்பு:

• உயர்நிலைக்  கல்வி  -  பாைவிஹார் 
மெட்ரிகுலைசன்  லெனிலைப்  பள்ளி 
(2006), மெல்லிக்குப்பம் 

• லெனிலைக் கல்வி - ெகராட்சி லெனிலைப் 
பள்ளி, கடலூர் (2008)

• பிரிவு- ம�ாழிறகல்வி (பயிர் உறபத்தி) 

கல்லூரி படிப்பு:

• இளஙகலை  அறிவியல்(லேளாணலெ) 
- அண்ாெலைப்  பல்கலைக்கழகம்  
(2008 - 2012).

• முதுகலை அறிவியல் (பயிர் லொயியல்) – 
�மிழொடு லேளாணலெ பல்கலைக்கழகம், 
லகாலே (2012 - 2014)

• முலைேர்  பட்டம்  -  �மிழொடு 
லேளாணலெ பல்கலைக்கழகம், லகாலே 
(2018)

பதவி:

• ல�னி  லேளாண  ம�ாழில்நுட்பக் 
கல்லூரியில் உ�விப் லபராசிரியர். 

திறனுறு:

• பன்னிமரணடாம்  ேகுப்பில்  மபற்ற 
ெதிப்மபண – 1027/1200 (பள்ளியில் 
இரணடாம் இடம்)

• இளஙகலைப் படிப்பில் மூன்்றாேது இடம்

• ொன்கு �ஙகப்ப�க்கஙகள் (பயிர் லொயியல், 
பூச்சியியல், லேளாண விரிோக்கம் ெறறும் 
லேளாண சஙக விருது) 

• முதுகலைக் கல்விக்காை கைடா ொட்டின் 
கல்வி ஊக்கத்ம�ாலக 

• அறிவியல்  ெறறும்  ம�ாழில்நுட்ப 
அலெச்சகத்தின்  கீழ  இயஙகும் 
உயிரிம�ாழில்நுட்பத் துல்றயின் ோயிைாக 
ொ�ம் `  30000 மபறும் விஞ்ானி. 
பல்கலைக்கழகத்திலைலய  அதிக 
ஊக்கத்ம�ாலக மபறும் ொ்ேர். 

• முலைேர்  பட்டம்  ெறறும்  புதுலெ 
விஞ்ானி (Innovation Fellow) என்்ற 
இரு  �குதிகலள  ஒரு  லசரப்  மபற்ற 
ம�ாழிறகல்வி பயின்்ற ொ்ேர். 

• �ாேர  உயிர்க்மகால்லி  பறறி  ஆய்வு 
மசய்கி்றார்.

மாணவர்களுக்கு அவர் கூறும் கருத்து:

“ம�ாழிறகல்வி ொ்ேர்கள் கல்வியின் 
முக்கியத்துேத்ல�ப்  புரிந்து  மகாணடு , 
பள்ளிக்கல்விலயாடு  நிறுத்தி  விடாெல் , 
முலைப்லபாடு கல்விலயத் ம�ாடர லேணடும்; 
�ன்னுடன்  பள்ளியில்  பயின்்ற  லேளாண 
ம�ாழிறகல்வி ொ்ேர்கள் மேளிொடுகளிலும் 
உயர் கல்வி பயில்கின்்றைர்;  மபாருளா�ார 
உ�வியும், ஊக்குவிப்பும் கிலடத்�ால், அேர்கள் 
எத்துல்றயிலும் ஒளி வீசக் கூடியேர்கள்” என்று 
அேர் �ன் கருத்ல�ப் பதிவு மசய்துள்ளார்.

பபயர் : முனைவர் சீ. பார்த்தசாரதி

பிறநத ஊர் : மமல்பட்ாம்பாக்கம், க்லூர் மாவட்ம்

பபறமறார் : பி.சீதாபதி மறறும் சீ.காநதிமதி
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தனிநபர் ஆய்வு - II

(Case Study - II)

பள்ளிப் படிப்பு:

• உயர்நிலைக்  கல்வி  - ொகரசம்பட்டி 
மபரியார் அரசு லெனிலைப்பள்ளி (2001).

• லெனிலைக்  கல்வி  -  ஊத்�ஙகலர 
ஆணகள் அரசு லெனிலைப் பள்ளி பிரிவு - 
ம�ாழிறகல்வி (லேளாணலெ) (2004).

கல்லூரி படிப்பு: 

• இளஙகலை அறிவியல்(லேளாணலெ) - 
அன்பில் �ர்ெலிஙகம் லேளாண கல்லூரி 
ெறறும் ஆராய்ச்சி நிலையம், திருச்சி 
(2004 - 2008).

பதவி: 

• கரும்பு அதிகாரி - விழுப்புரம் ராஜ்ஸ்ரீ 
சர்க்கலர ஆலை

• ெணடை  லெைாளர் - யுலைமடட் பாஸபரஸ 
லிமிமடட்

• ம�ாழிைதிபர் - மசந்தூர் முருகன் அக்லரா 
நிறுேைம், அகரம், கிருஷ்கிரி

திறனுறு:

• பன்னிமரணடாம்  ேகுப்பில்  மபற்ற 
ெதிப்மபண – 980 /1200 (பள்ளியில் 
மூன்்றாம் இடம்)

• லேளாண பிரிவில் இரணடாேது இடம்

மாணவர்களுக்கு அவர் கூறும் கருத்து:

“எைக்கு கணி�த்தில் மிகுந்� ஆர்ேம் 
உணடு. லேளாணலெயில் அ�லைக் காட்டிலும் 
ஆர்ேம் இருந்��ால், ொன் பதிமைான்்றாம் 
ேகுப்பில் லேளாண பிரிலேத் ல�ர்ந்ம�டுத்ல�ன். 
ஆசிரியரின் தூணடு�ல் என்லை லேளாண 
கல்லூரிக்குப்  லபாக  லேத்�து .  பள்ளியில் 
படிக்கும்லபாது ொ்ேர்கள் ஆசிரியர்களின் 
ேழிகாட்டு�ல்கலள உள்ோஙகிக் மகாள்ள 
லேணடும் .  ொம்  படிக்கும்  படிப்பில்  முழு 
அறிவிலைப்  ம ப ்ற  முயை  லேணடும் . 
அப்லபாது�ான் விேசாயிகளின் பிரச்சிலைகலளப் 
புரிந்து மகாணடு, �குந்� தீர்லே அளிக்க முடியும். 
ொன் லேலை பார்த்� நிறுேைஙகள் எைக்கு 
அதிக ஊதியம் மகாடுக்க முன் ேந்� லபாதிலும், 
அதில் இல்ைா� ெகிழச்சியும் நில்றவும் சுய 
ம�ாழில் மசய்யும்லபாது கிலடக்கி்றது” என்று 
�ன் கருத்துகலளப் பகிர்ந்துள்ளார் லேளாண 
ம�ாழிைதிபர் சிைம்பரசன்.

பபயர் : சி. சிலம்பரசன்

பிறநத ஊர் : நாகரசம்படடி, கிருஷணகிரி மாவட்ம்

பபறமறார் : சின்ைசாமி மறறும் மாமதஸவரி
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தனிநபர் ஆய்வு - III

(Case Study - III)

பள்ளிப் படிப்பு:

• ஆரம்பக் கல்வி - அரசு ஆரம்பப் பள்ளி, 
ஊத்�ஙகலர

• லெனிலைக்  கல்வி  - அரசு  ஆணகள் 
லெனிலைப் பள்ளி, ஊத்�ஙகலர பிரிவு - 
ம�ாழிறகல்வி (லேளாணலெ) (2002)

• கார்ம் - இந்தியக் காேல் பணி ெறறும் 
லபாட்டித் ல�ர்வுகள் எழு� லேளாண 
பட்டப் படிப்லப சி்றந்�து.

கல்லூரி படிப்பு: 

• இளஙகலை அறிவியல் (லேளாணலெ) - 
�மிழொடு லேளாணலெ  பல்கலைக்கழகம், 
லகாலே (2003-2007)

பதவி: 

• ெணடை  லெைாளர்  -  ஆல்மகம் 
இன்டர்லெஷைல் பிலரலேட் லிமிமடட் 
என்்ற சர்ேல�ச நிறுேைத்தின் திருச்சி 
கிலள

• கிராெப்பு்ற  விறபலை  ெறறும்  மீட்பு 
அதிகாரி – பார� ஸலடட் ேஙகி (SBI)

• துல் லெைாளர் - பார� ஸலடட் ேஙகி 
(SBI)

திறனுறு:

• லெனிலைக்  கல்வி  படிக்கும்லபாது 
�ரேரிலசயில் ேகுப்பில் மு�ல் ொ்ேர்

• லபச்சுப்லபாட்டிகள், ல�சிய ொ்ேர் பலட, 
ொட்டு ெைப்பணித் திட்டம் லபான்்றேறறில் 
பஙலகறபு

• பள்ளி ொ்ேர் �லைேர் 
• பன்னிமரணடாம்  ேகுப்பில்  மபற்ற 

ெதிப்மபண – 1034 /1200 
• உயிரியல்  பாடத்தில்  200 /  200 

ெதிப்மபணகள் 
• இயறலக  லேளாணலெ ,  பட்டுப்புழு 

ேளர்ப்பு  ெறறும்  நிை  எழிலூட்டு�ல் 
லபான்்ற லகவிலைப் பகுதி படிப்புகளில் 
�ஙகப் ப�க்கஙகள்

• பருத்தி  சாகுபடி  ெறறும்  புள்ளியியல் 
லபான்்ற பாடஙகளில் முழு ெதிப்மபணகள்

• உழவியல் துல்றயில் முதுகலை படிக்க 
இந்திய லேளாண ஆராய்ச்சி குழுெத்�ால் 
ெடத்�ப்பட்ட ல�ர்வில் ல�ர்ச்சி 

• ேளாகத்தில் ெலடமபற்ற லேலை ோய்ப்பு 
மூைம் 11 நிறுேைஙகள் ெறறும் மூன்று 
ேஙகிகளில் ல�ர்வு

• இரு முல்ற இந்திய குடிலெப் பணிக்காை 
மு�ல்கட்டத் ல�ர்வில் ல�ர்ச்சி

மாணவர்களுக்கு அவர் கூறும் கருத்து:

“ எ த் ம � ா ழி ல்  ம ச ய் � ா லு ம் 
லேளாணலெலய  பிர�ாைம் .  �ன்லைப் 
மபாருத்�  ேலர  லேளாணலெப்  படிப்பு 
ஒரு  ெனி�னுக்கு  அகன்்ற  அறிலேத்  �ரும் 

பபயர் : ர. பிரபு 

பிறநத ஊர் : ஊத்தஙகனர, கிருஷணகிரி மாவட்ம் 

பபறமறார் : ரஙகநாதன் மறறும் மாயக்கன்னி 
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துல்றயாகும். மிகக் குல்றந்� ெதிப்மபணகள் 
மபறும்  ொ்ேர்களுக்லக  ம�ாழிறகல்விப் 
பிரிவு என்்ற நிலை இருக்கலே கூடாது. ஒரு 
ம�ாலைலொக்குப் பார்லேலயாடு லேளாண 
ம�ாழிறகல்விப்  படிப்லப சி்றப்புப் பாடொக 
அறிவிக்க லேணடும். �மிழொட்டில் விேசாயம் 
ஒரு  முக்கிய  ம�ாழிைாக  இருப்ப�ால் 
லேளாண கல்வி ஆரம்பப் பள்ளியிலிருந்ல� 
ம�ாடஙகப்பட லேணடும்.  லேளாண கல்வி 
பயில்பேருக்கு  அலைத்து  துல்றகளிலும் 
அடிப்பலட அறிவு இருக்கும். அேர்களால் எந்� 
சூழநிலையிலும் ோழ முடியும்.  அலைத்து 
வி�ொை ெனி�ர்கலளாடும் இ்க்கொகப் 

பழகும் தி்றன் இருக்கும். ம�ாடர்லப இல்ைா� 
துல்றயிலும் கூட சி்றப்பாக பணியாற்றக்கூடிய 
தி்றலெ  இக்கல்வி  பயில்பேருக்கு  உணடு . 
குடிலெப் பணி,  ேஙகிப்பணி,  சுய ம�ாழில் 
எை  பல்லேறு  பணிகளிலும்  பணியாற்ற 
லேளாண  கல்வி  பயின்்றேருக்கு  ோய்ப்பு 
உள்ளது .  லேளாணலெலயப்  பாடொக 
எடுத்துப் படிப்பது �குதிக்குல்றேல்ை. அதுலே 
மகௌரேம் .  ெம்  கணல்ாட்டத்ல�  ொம் 
விரிவுபடுத்திக் மகாள்ள லேணடும் ” என்று 
ொ்ேர்களுக்கு  அறிவுறுத்துகி்றார்  பார� 
ஸலடட்  ேஙகியின்  துல்  லெைாளர் திரு. 
ர.  பிரபு அேர்கள். 
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பொடநூல் �யொரிப்பில் பணியொறறிய பொடேல்லுநர்கள்

்கலை ேறறும் ேடிேலேப்புக் குழு

புத்�்க ேடிேலேப்பு ேறறும் ேலைபடம்

உ�யொ இன்ஃமபொ

குமைொம்மபடலட, தென்லனை.

�ைக் ்கடடுப்பொடு

்கொேொடசிபொைன் ஆறுமு்கம்,

அருண் ்கொேைொஜ் பழனிெொமி,

தபொறதெல்ேன், தெல்ேகுேொர,

பிைெொந்த், ைொமேஷ் �ங்கப்பன்.

அடலட ேடிேலேப்பு

்கதிர ஆறுமு்கம்

�டடசெர

�ொ. பத்ேொேதி

தெ. ்கலைசதெல்வி

்கொ. தீபொ

ஒருஙகிலைப்பு

ைமேஷ் முனிெொமி

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலி்கண்ட மேப்லித்ம�ொ �ொளில் 

அசசிடப்படடுள்ளது.

ஆப்தெட முலையில் அசசிடமடொர:

விலைவுக்குறியீடு மேைொண்லேக்குழு

இைொ. தே்கநொ�ன், இ.நி.ஆ,

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ்கமைெபுைம், மபொளூர, 

திருேண்ைொேலை ேொேடடம்.

மே.எப். பொல் எடவின் ைொய், ப.ஆ,

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ைொக்கிப்படடி, வீைபொண்டி, மெைம்.

ே.பத்ேொேதி, ப.ஆ,

அ.உ.நி. பள்ளி,  தேறறியூர,அரியலூர.

ஆமைொெ்கர ேறறும் ேல்லுநர

முலனைேர தபொன். குேொர,

இலை இயக்குனைர (பொடத்திடடம்),

ேொநிைக் ்கல்வியியல் ஆைொய்சசி ேறறும் பயிறசி நிறுேனைம், 

தென்லனை.

பொடநூல் ேல்லுநர ேறறும் கூரந்�ொய்ேொளர

முலனைேர ே. குேொர,

மபைொசிரியர (பயிர இனைப்தபருக்்கம் ேறறும் ேைபியல்), 

துலைமேந்�ர அலுேை்கம், 

�மிழநொடு மேளொண்லே பல்்கலைக் ்கழ்கம், 

ம்கொயம்புத்தூர - 641003. 

பொட நூைொசிரியர்கள்

தெல்வி. வீ. பகுத்�றிவு,

த�ொழிற்கல்வி ஆசிரிலய (மேளொண்லே),

அைசு மேல்நிலைப் பள்ளி,

பலழயனூர,

சிே்கஙல்க.

திரு. தப. திருேொல் ்கொந்தி,

த�ொழிற்கல்வி ஆசிரியர (மேளொண்லே),

அைசு மேல்நிலைப் பள்ளி,

புேங்கனூர, ம்கொயம்புத்தூர.

திருேதி. இைொ. �மிழைசி,

த�ொழிற்கல்வி  ஆசிரிலய (மேளொண்லே),

அைசு ஆண்்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி,

படப்லப, ்கொஞ்சிபுைம்.

திருேதி. ம்கொ. சுேப்னைொ,

த�ொழிற்கல்வி  ஆசிரிலய (மேளொண்லே),

அைசு மேல்நிலைப் பள்ளி,

திருப்புடகுழி, ்கொஞ்சிபுைம்.

பொட ஒருஙகிலைப்பொளர்கள்

முலனைேர அ. இளஙம்கொேன்

(ேொநிை நல்ைொசிரியர விருது-2018),

உ�வி மபைொசிரியர,

 ேொநிைக் ்கல்வியியல் ஆைொய்சசி ேறறும் பயிறசி நிறுேனைம், 

தென்லனை.

மெ. விேைொம�வி 

விரிவுலையொளர, ேொேடட ஆசிரியர ்கல்வி பயிறசி நிறுேனைம், 

தென்லனை.

பொ. ேைரவிழி

படட�ொரி ஆசிரியர,

 ேொநிைக் ்கல்வியியல் ஆைொய்சசி ேறறும் பயிறசி நிறுேனைம், 

தென்லனை.
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