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அரயில் ஒருங்கிரந் தயிர் தாதுகாப்பு செல் விபக்க ல் விா 

 மிழ்ாட்டில் விொயிகளுக்கு நிரனாண ருாணத்ர ருதில் காய்கறி 
ொகுதடி மிக முக்கி தங்கு கிக்கின்நது . இந் ரிரெயில் குத்து அர ஒரு சாடர்ச்சிாண 
ருாணத்ர விொயிகளுக்கு ருால் விொயிகள் இரண குரநந் தப்தபவில் 
அரணத்து தருங்களிலும் தயிர் செய்து ருகின்நணர்.  இந் குத்து அரயில் ொறு உண்ணும் 
பூச்சிகபாண அசுவினி , தச்ரெ த்துப்பூச்சி , சள்ரப ஈ ற்றும் புள்ளிக் காய்புழு ஆகிர 
விொயிகளுக்கு தாதிப்ரத ஏற்தடுத்துகின்நண . நாய்கரபப் சதாருத்ர புள்ளி நாய் , ொம்தல் 
நாய் ற்றும் ஞ்ெள் நல் நாய் ஆகிர இப் தயிர தாதிக்கும் முக்கி நாய்கபாகும் . இந் 
பூச்சி ற்றும் நாய் ாக்குரன கட்டுப்தடுத் விொயிகள் சதரும்தாலும் பூச்சி ருந்துகரபந 
ொர்ந்துள்பணர். எணந விொயிகளிரடந ற்ந ஒருங்கிரந் தயிர் தாதுகாப்பு முரநகரப 
லியுறுத்தும் ரகயில் உனக காய்கறிகள் ரம் ற்றும் மிழ்ாடு நபாண்ர  
தல்கரனக்ககத்தின் தயிர் தாதுகாப்பு ரம் இரந்து   குத்து அரயில் ஒருங்கிரந் தயிர் 
தாதுகாப்பு செல் விபக்கம் கித்துக்கடவு  ட்டாத்தில் உள்ப சட்டுதாவி கிாத்தில்  
அரக்கப்தட்டது.  

இந் செல் விபக்கத்தின் செல் திநரண அரணத்து வி ொயிகளுக்கும் சகாண்டு 
நெர்க்கும் ரகயில் ல் விா ஆணது  17.2.2023 அன்று திரு.க.ாஜ்குார் என்தது லில் 
டத்ப்தட்டது. இந் விாவில் ரனர உர ஆற்றி மிழ் ாடு நபாண்ர 
தல்கரனக்ககத்தின் விரிாக்க கல்வி இக்குணர் முரணர் சதா.. முருகன் அர்கள் 
விொயிகள் ஒருங்கிரந் தயிர் தாதுகாப்பு முரநகரப ரகப்தற்றுதின் அசித்ர 
குறித்தும் அன் மூனம் விொயிகள் ங்களுக்காண இடுசதாருள் செனவு குரநத்து அதிக னாதம் 
ஈட்ட இலும் என்தர சரிவித்ார் . நலும் விொயிகள் குழுாக செல்தடுன் மூனம் அதிக 
இனாதத்ர ங்களுரட விரனப் சதாருட்களுக்கு நிர்யிக்க முடியும் என்தரயும் இந் 
ருத்தில் அர் லியுறுத்திணார்.  



சட்டுதாவி தஞ்ொத்து ரனர் ற்றும் முன்ணாள் ெட்டன்ந உறுப்பிணர் திரு 
கருப்தண்ன் அர்கள் இற்ரக விொத்ர பின்தற்றுதின் அசித்ர கூறிணார். இந் 
நிகழ்ச்சிக்கு நற்புர ல்கி நபாண் தல்கரனக்கக தயிற்சி ரத்தின் நதாசிரிர் 
ற்றும் ரனர் முரணர் . . ஆணந்ாஜா அர்கள் இந் திட்டத்தின் நாக்கத்திரண தற்றியும் 
இன் மூனம் விொயிகளுக்கு ஏற்தடும் தனன்கரபப் தற்றியும் எடுத்துரத்ார் . தயிர் நாயில் 
துரந நதாசிரிர் ற்றும் ரனர், முரணர் கா. கார்த்திநகன் அர்கள் விொயிகள் 
பூச்சிக்சகால்லி ருந்திரண குரநப்ததின் மூனம் காய்கறிகளில் எஞ்சி ஞ் சிரண விர்க்க 
இலும் என்தர  லியுறுத்திணார். நாயில் துரந நதாசிரிர் முரணர் க. அங்கப்தன் 
அர்கள் குத்து அரயி ல் நாய் ாக்குரன குறித்தும் அற்ரந நனாண்ர செய்யும் 
முரநகரப குறித்தும் எடுத்துரத்ார் . நலும் உயிர் பூஞ்ொண சகால்லிகரப உதநாகப்ததின் 
மூனம் விொயிகள் தயிர்களில் நாய் ாக்குரன குரநக்க இலும் என்தரண லியுறுத்திணார்.  

தல்கரனக்ககத்தின் பூச்சிகள் துரந விஞ்ஞானி முரணர் சுாமிான் அர்கள் 
ஞ்ெள் ண் அட்ரடசதாறி, நீன ண் அட்ரட சதாறி ற்றும் இணக்கர்ச்சி சதாறிகளின் 
உதநாகத்ர தற்றியும் அற்றிணால் எந் அபவிற்கு பூச்சிக்சகால்லி ருந்துகளின் 
உதநாகத்ர குரநக்க இலும் என்தரண விொயி களுக்கு சரிவித்ார் . செல்விபக்க 
ல்களில் பின்தற்றி சாழில்நுட்தங்கரப தற்றி பூச்சியில் து ரந இர நதாசிரிர்கள் 
முரணர் ெண்முகம் ற்றும் இரபதாதி ஆகிநார் விொயிகளுக்கு செல் விபக்கம் 
அளித்ணர். நூற்புழுவில் துரந நதாசிர் முரணர் சீனிாென் அர்கள் குத்து அரர 
ாக்கும் நூற் புழுக்கள் ற்றும் அற்றின் நனாண்ர முரநகள் குறித்து எடுத்துரத்ார். 
கித்துக்கடவு ட்டாத்தின் நாட்டக்கரன உவி இக்குணர் திருதி. நகாதி அர்கள் 
இற்ரக விொ குழுக்களின் செல்தாடுகரப தற்றியும் அணால் விொயிகளுக்கு 
ஏற்தட்டுள்ப ன்ரகரபப் தற்றியும் இந் நிகழ்வில் எடுத்துரத்ார் இந் நிகழ்வில் 
கித்துக்கடவு ற்றும் அரண சுற்று ட்டாத்ரச் நெர்ந் சுார்  180-க்கும் நற்தட்ட 
விொயிகள், நாட்டக்கரன துரந அலுனர்கள், கிா ங்கல் திட்ட ார்கள் தங்கு சதற்று 
தணரடந்ணர். 

      

          

 

 

kf;fs; bjhlh;g[ mYtyh ;  


