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இந்ி வபாண்ம ஆாய்ச்சி ககத்ின் ிியுியுடன் வம்தட்ட ஆசிாி 

திற்சி மத்ின் திற்சி ஆண்டுவாறும் மடபதறுகிநது. இந் ஆண்டுக்காண திற்சி 

05.11.2019 பல் 25.11.2019 ம 21 ாட்களுக்கு “பூச்சிகமப எிர்ப்தற்காண 

சுற்றுச்சூல் ற்றும் பனக்கூறு அணுகுபமநகள் ” என்ந மனப்தில் ிழ்ாடு வபாண் 

தல்கமனக்ககத்ில் உள்ப திர் தாதுகாப்பு மத்ின் கீழ் இங்கும்  வபாண் 

பூச்சிில் துமநில் இன்று (06.11.2019) டத்ப்தட்டது. இில் உள்ப திற்சிாபர்கள் 

ாட்டின் தத்து பவ்வறு ாினங்கமபச் வசர்ந் ிசா தல்கமனக்ககங்கள் , வசி 

அமப்புகள் ற்றும் இந்ி வபாண்ம ஆாய்ச்சி ககத்ின் ிறுணங்கமபச் வசர்ந் 

ிஞ்ஞாணிகள் இடம்பதற்றுக்கின்நணர்.  

வபான்மப் தல்கமனக்ககத்ின் துமவந்ர் டாக்டர். என். குார் ிாிற்கு 

மனம ாங்கி திற்சித் ிட்டத்மத் பாடங்கி மத்ார். ணது உமில் , 

தங்வகற்தாபர்களுக்கு 5.11.2019 ிம் ினப்தடி உனக க்கள்பாமக கடிகாம் 

7.7418 தில்லின்கள் என்றும் , அது எப்வதாதும் அிகாித்து ருாகவும் , அர்களுக்கு 

உபிக்க வண்டும் என்றும் பாிித்ார். ஐக்கி ாடுகள் வுகபின்தடி 5.11.2019 

அன்று ினப்தடி க்கள் பாமக 1.371 தில்லின் க்கபாக ிப்திடப்தட்டுள்பது. 

இந்ி க்கள்பாமக பாத் உனக க்கள்பாமகில் 17.71% க்கு சம். இந் 

க்களுக்கு உபிக்க ாம் மறுக்கப்தட்ட ினம் , ீர், அிகாிக்கும் அச்சுறுத்ல்கள் 

ற்றும் பசனவுகபிலிருந்து அிகாக உற்தத்ி பசய் வண்டும்.  

 



இந்ிாின் ிமபினங்கள் 159.7 ில்லின் பெக்வடர் (394.6 ில்லின் ஏக்கர்) 

அபாிக்காிற்கு அடுத்தடிாக உனகின் இண்டாது பதாி ினாகும். அன் பாத் 

ீர்ப்தாசண திர் தப்தபவு 82.6 ில்லின் பெக்வடர் (215.6 ில்லின் ஏக்கர்) இது 

உனகிவனவ ிகப்பதாிது. ணின் ிசாத்மத் பாடங்கிவதாவ பூச்சிகள் 

திர்கபில் குடிவநத் பாடங்கிண. இணால் , குமநந் வசத்துடன் ா மககமபத் 

வர்ந்படுப்ததும்  பாடங்கிிருக்கனாம். 

பூச்சி எிர்ப்பு ிநன் பகாண்ட திர்கள் ரும் கானங்கபில் ிஞ்ஞாணிகளுக்கு தன 

தில்கமப அபிக்கும் என்று கருப்தடுகிநது. ரு பூச்சிக்கு ாத்ின் எிர்ப்பு ிநன் 

என்தது தம்தம குங்கபின் ப்பீட்டு அது பூச்சிால் ஏற்தடும் வசத்ின் இறுி 

அபம ிர்ிக்கிநது. பூச்சி வனாண்மில் ரு அணுகுபமநாக எிர்ப்பு ிநன் 

பகாண்ட திர்கமப வர்ந்படுப்தது தன ன்மகமப ங்குகிநது. உாாக பூச்சி 

வனாண்மில் ில்லின் டன் கக்காண பூச்சிக்பகால்லிகபின் தன்தாட்மட ிர்த்து 

சுற்றுச்சூமன தாதுக்காக்கிநது. 

ிழ்ாடு வபாண் தல்கமனக்ககத்ின் னாற்மந எடுத்துக் பகாண்டால் ,  

உனகப் புகழ்பதற்ந எிர்ப்பு ிநன் பகாண்ட GEB 24 அாிசி இகாணது அநிிலுக்கு 

பதாிதும் உிது ற்றும் அாிசி திர்களுக்கு உனபகங்கிலும் பபிிடப்தட்ட 

பதரும்தானாண மககளுக்கு அடிப்தமடாக அமகிநது . பூச்சி எிர்க்கும் ிநன் பகாண்ட 

மககமப வடிாக பபிிடுன் பனம் ிசா சபகத்ிற்கு தங்கபிப்பு 

பசய்துள்பது (அாிசி: தாாி , பல்மன வதான்ந னர் திர்கள் உட்தட வகா 25 , ஏஎஸ்டி 5 வகா 

42, ஏடிடி 36 , திய் 3 , ஏடிடி 37 , ஏடிடி 53 வதான்நம தழுப்பு ிந த்துப் பூச்சிகளுக்கு 

எிர்ப்பு ிநன் பகாண்டது). பக்கி பூச்சிகள் ற்றும் வாய்கமப எிர்க்கும் தணு 

தின்ணிம எப்வதாதும் சுந்து பகாண்டிருக்கும் புி மக  திர்கமப உற்தத்ி 

பசய்ற்கும் வர்ந்படுப்தற்கும் திாித்வாக பகாள்மகம ிழ்ாடு வபாண் 

தல்கமனக்ககம் ஏற்றுக்பகாண்டுள்பது. 

ணது சிநப்பு உமில் , பன்ணாள் டீன் (தி.ஜி. ஆய்வுகள்) ற்றும் பன்ணாள் 

இக்குர் (திர் தாதுகாப்பு) வலும் பன்ணாள் ஆசிாிாண டாக்டர் எம்.வகாதானன் 

பூச்சிகள் ற்றும் வாய்கமப ிர்கிப்தற்காண  திர் எிர்ப்பு பமந ிஞ்ஞாணத்ின் 

னாறு ற்றும் பர்ச்சிம ிாித்ார். திர்கபில்  பூச்சி கட்டுப்தாட்டின் புி 



பமநகமப எிர்ப்பு ிநன் பகாண்ட திர்களும் அன் பக்கி காிகமபயும்  

ஆாந்து புி கங்கமப உருாக்க ிஞ்ஞாணிகமப அர் வகட்டுக்பகாண்டார்.  

பூச்சிகபின் திர் எிர்ப்பு கங்கமப வர்ந்படுக்கும் உத்ிாணது ருங்கிமந் 

திர் தாதுகாப்தில்  அடிப்தமட அங்காக அமகிநது வலும் இந் தல்கமனக்ககாணது 

1980 ஆம் ருடத்ிலிருந்து தன ருங்கிமந் திர்  தாதுக்காப்பு தநிற்ச்சிகமப அபித்து 

ருகிநது என்று திர் தாதுகாப்பு மத்ின் இக்குர் டாக்டர் . வக.  திதாகர் 

குநிப்திட்டுள்பார்.  

வபாண் பூச்சிில் துமநின் வதாசிாிர் ற்றும் மனர் டாக்டர் என்.  

சாத்மா, திற்சி பாகுிின் தகுிகள் ற்றும் உள்படக்கங்கமப ிபக்கிணார் வலும்  

தங்வகற்தாபர்கபின் வமகமபப் பூர்த்ி பசய்ற்காக ிாிவும அட்டம ன்கு 

கட்டமக்கப்தட்டிருப்தமக் குநிப்திட்டார். 

பூச்சிில் துமந வதாசிாிர் டாக்டர் எம்.பத்துசாி வற்நார். ிாில் 

திற்சிாபர்கள், ிஞ்ஞாணிகள் ற்றும் பதுகமன ார்கள் கனந்து பகாண்டணர். 

இறுிாக, பூச்சிில் துமந வதாசிாிர் டாக்டர் எம்.பருகன் ன்நி கூநிணார். 

 


