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 மிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக்ககம்,  உனக காய்கறிகள் நிறுணத்துடன் 
ஆாய்ச்சி ஒப்தந்ம் 

தயிர் தாதுகாப்பு மம் , மிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக்ககம் , வகாமுத்தூர் ற்றும் உனக 
காய்கறிகள் நிறுணம் , மான் ஆகிம காய்கறிப்தயிர்களி ல் தயிர் தாதுகாப்பு ஆாய்ச்சி ஒப்தந்ம் 
வற்ககாண்டது. இந் ஒப்தந்ம் மிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக்ககத்தின் தும வந்ர்  
முமணர் க. கீானட்சுமி ற்றும் உனக காய்கறிகள் நிறுணத்தின் முன்ம விஞ்ஞானி  
முமணர் ா.சீனிாசன் அர்கள் முன்னிமனயில் வற்ககாள்பப்தட்டது. வபாண் தல்கமனக்ககத்தின் 
தும வந்ர் அர்கள் உனக ஆாய்ச்சி நிறுங்களுடன் இமந்து விசா காழில் நுட்தங்கமப 
உருாக்குன் அசித்ம ப் தற்றியும் வலும் கானநிமன முன்ணறிவிப்பி ல் உனக ஆாய்ச்சி 
நிறுணங்களுடன் இமந்து தணிாற்றி அனுதத்ம தற்றியும் டுத்துமத்ார் . தயிர் தாதுகாப்பில் 
கானநிமன முன்ணறிவிப்பின் முக்கித்துத்ம தற்றியும் ற்றும் இடு கதாருள் கசனவிமண குமநக்கும் 
காழில் நுட்தங்கமப அறிமுகப்தடுத்துதின் அசித்ம தற்றியும் லியுறுத்திணார்.  

வபாண் பூச்சியில் துமநயின் வதாசிரிர் ற்றும் மனர் முமணர் கச. . கிருஷ்மூர்த்தி 
அர்கள் ன்னுமட வற்புமயில் அல் ாட்டு பூச்சிகபாண தமடப்புழு, க்காளி ஊசி புழு ற்றும் 
ருவகாஸ் கள்மப சுருள் ஈ ஆகிற்மந கட்டுப்தடுத் தல்கமனக்ககம் வற்ககாண்ட முற்ச்சிகமப 
தற்றியும் விபக்கிணார். உனக காய்கறிகள் நிறுணத்துடன் மிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக்ககம் 
வற்ககாள்பப்வதாகும் ஆாய்ச்சிகமப தற்றியும் கூறிணார். 

முமணர் மூ. சாந்தி, இக்குணர், தயிர் தாதுகாப்பு மம் அர்கள் இந் ஆாய்ச்சி ஒப்தந் 
திட்டத்தில் வற்ககாள்பப்வதாகும் தணிகமப தற்றி விரிாக டுத்துமத்ார். வலும் காய்கறிப்தயிர்களில் 
ஒட்டு கட்டுல் காழில்நுட்தம் க்காளியில் தாக்டீரிா வாால் ற்தடும் தாதிப்புகமப குமநக்க இலும் 
ன்நார். க்காளி ற்றும் அமயில் ஒருங்கிமத் தயிர் தாதுகாப்பு காழில் நுட்தங்கள் ஆய்வு 
கசய்ப்தட்டு விசாயிகளுக்கு கசனவு குமநந் காழில் நுட்தங்கள் ங்கப்தடும் ன்நார். 



வபாண் விரிாக்க இக்குணர் முமணர் பி.கதா.முருகன் அர்கள் இந் திட்டத்தின் மூனம் 
சுார் 1600 விசாயிகளுக்கு க்காளி ற்றும் அமயில் ஒருங்கிமத் தயிர் தாதுகாப்பு தயிற்சி 
அளிக்கப்தடும் ன்நார்.  

உனக காய்கறிகள் ஆாய்ச்சி நிறுணத்தின் முன்ம விஞ்ஞானி முமணர் ா. சீனிாசன் 
அர்கள் தயிர்களில் வான்றும் தாதிப்புகமப விசாயிகளின் தங்களிப்புடன் ஆாய்ச்சிகமப 
வற்ககாள்ன் மூனம் ளிாக மகாபனாம் ன்நார்.  உனக காய்கறிகள் ஆாய்ச்சி நிறுணத்தின் 
காழில்நுட்தங்கள் மிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக்ககத்தின் மூனம் ககாண்டு வசர்க்கப்தடும் ன்று 
உறுதி அளித்ார்.  

மிழ்ாடு வபாண்ம தல்கமனக்ககத்தின் முன்ணாள் விரிாக்க கல்வி இக்குணர்  
முமணர் ச. உத்சாமி அர்கள் காழில் நுட்தங்கள் சரிாண சத்தில் ககாண்டு வசர்ப்ததின் 
முக்கித்துத்ம தற்றி லியுறுத்திணார். தயிர் வாயில் துமநயின் வதாசிரிர் ற்றும் மனர் 
முமணர் கார்த்திவகன் அர்கள் உனக காய்கறிகள் நிறுணம் மிழ்ாடு வபாண்ம 
தல்கமனக்ககத்துடன் ஆாய்ச்சி ஒப்தந்ம் வற்ககாண்டற்கு அமணரின் சார்தாக ன்றிம கூறிணார். 

இந் புரிந்துர்வு ஒப்தந்த்தின் நிகழ்ாக உனக காய்கறிகள் ஆாய்ச்சி நிறுணத்தின் முன்ம 
விஞ்ஞானி முமணர் ா. சீனிாசன் அர்கள் ழுதி “ஆறு கால் அதிசங்கள்” ன்ந புத்கத்ம 
தும வந்ர் முமணர் க. கீானட்சுமி அர்கள் களியிட்டார். இந் திட்டத்தின் ஒரு தகுதிாக 
காண்டாமுத்தூர் ற்றும் வாபும் தகுதிம சார்ந் சுார் 30 விசாயிகளுக்கு க்காளியில் ஒட்டு 
கட்டுல் காழில் நுட்த கசல்விபக்கத்ம உனக காய்கறிகள் ஆாய்ச்சி நிறுணத்தின் விஞ்ஞானி 
முமணர் ா.இவிசங்கர் அர்கள் ங்கிணார்.  
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