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உணவு ஆதாரங்களை மேம்படுத்துதல் 

புவியில் மக்கள் த ொககத் த ொடர்ந்து தெருகி வருகிறது. ஐக்கியநொடுகள் சகெயின் 
மக்கள்த ொககக் கணக்தகடுப்புப்ெடி 1999 இல் உலக மக்கள்த ொகக 600ககொடியொக இருந் து. 
2012இல் மக்கள்த ொகக 700 ககொடியொகப் தெருகியுள்ளது. இது மனி குலத் ிற்கு உணவு 
கிகடப்ெக ப் ெொ ிக்கிறது. விகளநிலங்களின் ெரப்பு குகறந்துதகொண்கட வருகிறது. ஆனொல் 
உணவுத் க கவகயொ அ ிகரித்துக் தகொண்கட வருகிறது. ெயில் உற்ெத் ிகயயும் விலங்குகள் 
மூலம் கிகடக்கும் உணவு உற்ெத் ிகயயும் அ ிகரிப்ெ ன் மூலகம அ ிகரித்துவரும் 
உணவுத் க கவகய நிகறவு தசய்ய இயலும். 

 

 

 

 

 

இகவகய உணவுப்ெற்றொக்குகற கநர்வ ற்கொன கொரணங்கள் ஆகும். 

உணவுப் ெற்றொக்குகறகயக் கீழ்க்கொணும் வழிமுகறகள் மூலம்  ீர்க்கலொம். 

1. ெயிர் உற்ெத் ிகய அ ிகரித் ல் 

2. விகளநிலங்ககள மற்ற ெயன்ெொட்டிலிருந்து  விர்த்து,  க்ககவத்துக் தகொள்ளு ல் 

3. நீகர உகந் முகறயில் விவசொயத் ிற்குப் ெயன்ெடுத்து ல். 

4. உணவுப்தெொருள்களின் ெொதுகொப்பு மற்றும் விநிகயொக முகறகய கமம்ெடுத்து ல். 

1.1 பயிர் உற்பத்தி மேம்பாடு 

உலக மக்கள் அ ிகமொக விவசொயத்க  நம்ெி இருக்கின்றனர். உணவு உற்ெத் ிகய 
அ ிகரிக்கும் நவனீ வழிமுகறகள் ெற்றி நொம் சிந் ிக்க கவண்டிய  ருணம் இது. எனகவ, 
விஞ்ஞொனிகள் இ ற்கொன வழிமுகறககளக் கண்டுெிடிப்ெ ில்  ீவிரமொக ஈடுெட்டுள்ளனர். 

உணவிற்கொகப் ெயிரிடும்  ொவரங்ககளப் ெயிர்கள் என்கிகறொம். ெயிர்களில் ெலவகககள் 
உள்ளன. சில எடுத்துக்கொட்டுகள் கீகழ தகொடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 

 ொனியப் ெயிர்கள் – அரிசி, ககொதுகம, கசொளம், கம்பு 

ெருப்பு வககப் ெயிர்கள் – ெட்டொணி, ெொசிப்ெயறு, உளுந்து 

விலங்குகளின் உணவுப் ெயிர் – கசொளத் ட்டு, கவக்ககொல், யொகனப்புல் 
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புதியவளக ேற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட தாவர வளககளை அறிமுகப்படுத்துதல் 

கநொய் எ ிர்ப்புத் ிறன், கவ ி உரங்ககள ஏற்றுக் தகொள்ளும்  ிறன், உற்ெத் ித் ரம் அ ிக 
மகசூல் கெொன்ற ெயனுள்ள ெண்புககளக் தகொண்ட, கமம்ெடுத் ப்ெட்ட ெயிர்வககககளத் 
க ர்ந்த டுக்கப்ெட்ட வளர்ப்பு முகற மூலம் உருவொக்கலொம். 

பயிர்ப்பபருக்கத்திற்கான காரணிகள் 

 அ ிக மகசூல் ஒரு ஏக்கருக்கு உண்டொன ெயிர் மகசூகல அ ிகரித் ல் 
 கமம்ெடுத் ப்ெட்ட 

 ரம் 
விகளதெொருள்களின்  ரம் ெயிருக்குப் ெயிர் கவறுெடும். 
ககொதுகமயின் கவகும்  ன்கம, ெருப்பு வகககளில் புர த் ின் 
 ரம், எண்தணய் வித்துக்களில் எண்தணயின்  ரம் கெொன்றகவ. 

உயிர் மற்றும் உயிரற்ற 
கொரணிகள் எ ிப்புத் ன்கம 

ெயிர்உற்ெத் ி, உயிர்க்கொரணிகளொலும் (கநொய், பூச்சிகள், 
 ீங்குயிரிகள் கெொன்றகவ) உயிரற்ற கொரணிகளொலும் (தவப்ெம், 
குளிர், உவர் ன்கம, வறட்சி) குகறகிறது. இக்கொரணிககள 
எ ிர்க்கும்  ன்கம வொய்ந்  பு ியரகத்  ொவரங்கள் ெயிர் 
உற்ெத் ிகயப் தெருக்கும். 

மு ிர்வு முகறயில் 
மொற்றம் 

குறுகிய கொலத் ில் மு ிர்ச்சி அகட லும், சீரொன மு ிர்ச்சி 
அகட லும் அறுவகட தசய்யும் முகறகய எளி ொக்குகிறது. 
கமலும், அறுவகட தசய்யும்கெொது ஏற்ெடும் இழப்கெயும் 
குகறக்கிறது. 

அ ிக  கவகமப்புத் 
 ன்கம 

ஒகர ெயிர் வகக ெல்கவறு  ட்ெதவப்ெ நிகலயில், ெல்கவறு 
ெகு ிகளில் வளர்க்கக் கூடிய ொக இருக்க கவண்டும். 
சூழ்நிகலத்  கவலகமப்புக் தகொண்ட பு ிய வகககள் 
உருவொக்குவது ெயிர் உற்ெத் ியில் ஒரு நிகலப்புத் ன்கமகய 
ஏற்ெடுத்  உ வும். 

விரும்ெத் கு கவளொண் 
ெண்புகள் 

கொல்நகடத்  ீவனப் ெயிர்களில் அ ிகக் கிகளகள் 
உகடய ொகவும், உயரமொன ொகவும் இருத் ல் விரும்ெத் குந்  
ெண்புகள் ஆகும். குட்கடத் ன்கம என்ெது  ொனியவககப் 



General Science                                                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 3 of 22 

ெயிர்களின் ெண்ெொகும். விரும்ெத் கு ெண்புககள உகடய 
வககககள உருவொக்குவது அ ிக விகளச்சகலத்  ரும் 

 சிறந்  ெயிர் வககககளத் க ர்ந்த டுத் ல், ெயிர் உற்ெத் ிப் தெருக்கத் ிற்கொகத்  ிட்டமிடல், 
ெயிர்களின் ெொதுகொப்கெ உறு ிதசய் ல் கெொன்ற நடவடிக்கககள் ெயிர் உற்ெத் ி 
கமம்ெொட்டிற்கு வழிவகுக்கும். 

பயிர்கள், கனிகைில் சில மேம்படுத்தப்பட்ட வளககள் 

கொல்நகட  ீவனப்ெயிர், தநல், ககொதுகம, இளம் கசொளம், மக்கொச் கசொளம், சூரியகொந் ி, மொ, 
 ிரொட்கச. 

1.2 ஊட்டச்சத்து மேலாண்ளே 

 ொவரங்கள் கொர்ென், கைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்கற நீர் அல்லது கொற்றிலிருந்தும், 
மற்ற சத்துக்ககள மண்ணில் இருந்தும் தெறுகின்றன.  ொவரங்களின் வளர்ச்சி 
இனப்தெருக்கத் ிற்குச் சுமொர் 16 வககயொன  னிமங்கள் இன்றியகமயொ து என அறிவியல் 
அறிஞர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். 

புர ம், நியூக்ளிக் அமிலம், ெச்கசயம், முக்கியக் கரிம மூலக்கூறுகள் கெொன்றவற்கற 
உற்ெத் ி தசய்ய  ொவரங்களுக்கு கநட்ரஜன் க கவப்ெடுகிறது. கநட்ரஜன் குகறெொட்டொல் 
 ொவரங்களில் குகளொரஸிஸ் என்ற கநொய் ஏற்ெடுகிறது. சூரியஒளி ஆற்றகல, கவ ி 
ஆற்றலொக மொற்றுவ ற்குப் ெொஸ்ெரஸ் க கவப்ெடுகிறது. இக  கெொன்று  ொவரங்களின் 
வொழ்க்கக சுழற்சியின் முக்கியச் தசயல்களுக்குப் ெல்கவறு  னிமங்கள் க கவப்ெடுகின்றன. 

பபருே ஊட்டத் தனிேங்கள் 

(மேக்மரா தனிேங்கள்) 

 ொவர வளர்ச்சிக்கு அ ிக அளவு க கவப்ெடும்  னிமங்கள் தெரும ஊட்டத்  னிமங்கள் 
எனப்ெடும். கொர்ென் கைட்ரஜன், உயிர்வளி (ஆக்ஸிஜன), கநட்ரஜன், ெொஸ்ெரஸ், கந் கம், 
தெொட்டொசியம், கொல்சியம், தமக்னசீியம், இரும்பு ஆகியகவ தெரும ஊட்டத்  னிமங்கள் 
ஆகும். 

நுண் ஊட்டத் தனிேங்கள் (ளேக்மரா தனிேங்கள்) 

 ொவர வளர்ச்சிக்குத் குகறந்  அளகவ க கவப்ெடும்  னிமங்கள் நுண் ஊட்டத்  னிமங்கள் 
எனப்ெடும். மொங்கனசீு,  ொமிரம், மொலிப்டினம், துத் நொகம், கெொரொன், குகளொரின் ஆகியகவ 
நுண் ஊட்டத்  னிமங்கள் ஆகும். 

சத்துக்குகறெொட்டொல் மனி ர்கள் ெொ ிப்ெடுவது கெொலகவ  ொவரங்களின் வளர்ச்சியும், 
இனப்தெருக்கமும் ெொ ிப்ெட்டுகின்றன. இக்குகறெொட்டு கநொய்கள் உற்ெத்க கயப் 
ெொ ிப்ெக ொடு மட்டுமல்லொமல், உற்ெத் ிகய இல்லொமல் தசய்கிறது. 

1.3 இயற்ளக எரு, உரங்கைின் பயன்கள் 
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ெயிர் உற்ெத் ி, அறிவகடயின் கொரணமொக மண்ணின் சத்துகள் அ ிக அளவில் 
நீக்கப்ெடுகின்றன. இக்குகறெொடு கவ ி உரங்கள், இயற்கக உரங்கள் மூலம் ஈடு 
தசய்யப்ெடுகிறது. 

இயற்கக உரம் என்ெது ஒரு கரிமப் தெொருளொகும்.  ொவரங்கள், விலங்குகளின் 
கழிவுப்தெொருள்கள் சிக க்கப்ெட்டு இது  யொரிக்கப்ெடுகிறது. 

ெயன்ெடுத் ப்ெடும் உயிரிப்தெொருள்களின் அடிப்ெகடயில் இயற்கக உரங்ககளக் 
ெின்வருமொறு வககப்ெடுத் லொம். 

அ) ேக்கிய உரம் ேற்றும் ேண்புழுத் பதாழுஉரம்: 

 ொவர, விலங்குக் கழிவுககள மண் புழுக்ககளப் ெயன்ெடுத் ி, சிக த்துத் 
 யொரிக்கப்ெடும் உரம் மண்புழுத் த ொழுஉரம் எனப்ெடும். 

ஆ) பசுந்தாள் உரம்:  

சணல், தகொழிஞ்சி கெொன்ற தலகுமினஸ்  ொவரங்கள் மூலம் ெசுந் ொள் உரம் 
 யொரிக்கப்ெடுகிறது. இத் ொவரங்கள் குறிப்ெிட்ட கொலம்வகர வளர்க்கப்ெட்டு, ெின் 
மண்ணில் அப்ெயிர்கள் நன்கு கலக்கும் வண்ணம் உழவு தசய்யப்ெடுகிறது. ெசுந் ொள் 
 ொவரங்கள் மண்ணிற்குத் க கவயொன சத்துக்களொன கநட்ரஜன், ெொஸ்ெரஸ் 
கெொன்றவற்கற மண்ணில் கசர்க்கின்றன. 

இயற்ளக உரங்கைின் பயன்கள் 

 இயற்கக உரம் மண்ணின் நீகரத்  க்க கவத்துக்தகொள்ளும்  ிறகன அ ிகரிக்கிறது. 
 ெயனுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கககய அ ிகரிக்கச் தசய்கிறது. 
 மண்ணின்  ன்கமகய (texture) கமம்ெடுத்துகிறது. 

பசயற்ளக உரங்கள் 

த ொழிற்சொகலகளில் வணிக முகறயில்  யொரிக்கப்ெட்ட கநட்ரஜன், ெொஸ்ெரஸ், 
தெொட்டொசியம் அடங்கிய கவ ிப்தெொருள்கள் தசயற்கக உரங்களொகும். இகவ  ொவர ஊட்டப் 
தெொருள்களொகப் ெயன்ெடுகின்றன. 

 ொவரங்களுக்கு ஒரு குறிப்ெிட்ட ஊட்டப் தெொருள் குகறெொடு ஏற்ெடும் கெொது, அ கனச் 
தசயற்கக உரங்கள் தகொண்டு ஈடு தசய்யலொம். குகறந்  அளவு தசயற்கக உரங்கள் கூட 
நல்ல வளர்ச்சி தகொண்ட ஆகரொக்கியமொன  ொவரங்ககள உருவொக்குகிறது. 

தசயற்கக உரங்களின் வகககள் எடுத்துக்கொட்டுகள் 
கநட்ரஜன் உரங்கள் யூரியொ, அம்கமொனியம் சல்ஃகெட், 

அம்கமொனியம் கநட்கரட் கெொன்றகவ. 
ெொஸ்ெரஸ் உரங்கள் (கனிமச் சத்துக்கள்)  னி சூப்ெர் ெொஸ்கெட், டிரிப்ெிள் சூப்ெர் 

ெொஸ்கெட் (மும்மய சூப்ெர் ெொஸ்கெட்) 
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தெொட்டொசிய உரங்கள் (சொம்ெல் சத்துகள்) தெொட்டொசியம் கநட்கரட், தெொட்டொசியம் 
குகளொகரடு 

கலப்பு உரங்கள் கநட்கரொெொஸ்கெட், அம்கமொனியம் 
ெொஸ்கெட், கட அம்கமொனியம் ெொஸ்கெட் 
(DAP) 

 

    தசயற்கக உரங்கள் ெயன்ெொட்டில் சில குகறெொடுகள் உள்ளன. இகவ உழவர்களுக்கு 
அ ிகமொன தசலகவ ஏற்ெடுத்துகின்றன. கமலும் இவ்வுரங்கள் நீரில் ககரயும் 
 ன்கமயுகடய ொல் அ ிகஅளவு நீர்ப்ெொய்ச்சலின் கெொது அடித்துச் தசல்லப்ெட்டு, இயற்கக 
நீர் ஆ ொரங்ககள மொசுெடுத்துகிறது. உழவர்கள் தசயற்கக உரங்ககளப் ெயன்ெடுத்தும் அளவு 
குறித்து அ ிககவனம் தகொள்ள கவண்டும். ஏதனனில் அ ிகப்ெடியொன உரங்கள் மண்ணின் 
வளத்க ப் ெொ ிப்ெக ொடு மட்டுமல்லொமல் குளங்கள், ஏரிகள், கொல்வொய்கள், ஆறுகள் கெொன்ற 
நீர்நிகலகளுக்கு அடித்துச் தசல்லப்ெட்டு அங்கு ஆகொயத்  ொமகர, ஆல்கொ கெொன்ற 
க கவயற்ற  ொவரங்கள் வளர்ச்சிக்குக் கொரணமொகின்றன. இது நீரில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் 
அளகவயும் நீகரொட்டத்க யும் ெொ ிக்கின்றது. இ ன் விகளவொக மீன்களும் ெிற 
உயிரினங்களும்  மக்குத் க கவயொன ஒளியும், ஆக்ஸிஜனும் கிகடக்கொமல் இறந்துவிடும் 
சூழல் நிலவுகிறது.  

    நீரில் ககரந்துள்ள அ ிகப்ெடியொன உரச்சத் ின் கொரணமொக, நீரின் கமற்ெரப்ெில் அ ிக 
அளவு ஆல்கொக்கள் வளர்வதுடன் நீர் வொழ் உயிரினங்கள் இறக்க கநரிடுகிறது. இ ற்கு 
யூட்கரொெிககஷன் என்று தெயர். 

இயற்ளக உரங்களுக்கும் பசயற்ளக உரங்களுக்கும் இளடமய உள்ை மவறுபாடுகள் 

இயற்ளக உரங்கள் பசயற்ளக உரங்கள் 
1. இயற்கக உரம் என்ெது விலங்குக்கழிவு, 
மனி க்கழிவு,  ொவரக்கழிவின் சிக வு 
கெொன்றவற்றொல் க ொன்றும் ஒர் இயற்ககப் 
தெொருள் 

1. தசயற்கக உரம் என்ெது கந் கம், 
ெொஸ்ெரஸ், கநட்ரஜன் கெொன்ற 
ஊட்டப்தெொருள்கள் அடங்கிய ஒரு  ொது 
அல்லது கவ ிக்கூட்டுப்தெொருள். 

2. இயற்கக உரங்கள் கரிமப்தெொருள்கள் 
ஆகும். 

2. தசயற்கக உரங்கள் கனிமப்தெொருள்கள் 
ஆகும். 

3. இயற்கக உரங்கள் வயல்களில் 
 யொரிக்கப்ெடுகின்றன. 

3. தசயற்கக உரங்கள் த ொழிற்சொகலகளில் 
 யொரிக்கப்ெடுகின்றன. 

4. இயற்கன உரங்கள் எல்லொ ஊட்டப் 
தெொருள்ககளயும் குகறந்  அளவில் 
தகொண்டுள்ளன.  

4. இகவ ஒன்று அல்லது அ ற்கு கமற்ெட்ட 
குறிப்ெிட்ட ஊட்டப்தெொருள்ககள மட்டும் 
அ ிக அளவில் தகொண்டுள்ளன. 

5. இயற்கக உரங்கள் மண்ணிற்கு அ ிக 
அளவு மட்கிகனச் கசர்த்து, மண்ணின் 
ஊட்டத்  ன்கமகய கமம்ெடுத்துகின்றன. 

5. தசயற்கக உரங்கள் மண்ணிற்கு மட்கு 
கசர்ப்ெ ில்கல. 

6. இயற்கக உரங்கள் நீரில் குகறந்  அளவு 6. தசயற்கக உரங்கள் நீரில் ககரயும் 
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ககரயும்  ன்கம உகடய ொல் எளி ில் 
உறிஞ்சப்ெடுவ ில்கல. 

 ன்கம உகடய ொல் எளி ில் 
உறிஞ்சப்ெடுகின்றன. 

7. இயற்கக உரங்கள் குகறந்  அளகவ நீரில் 
ககரகின்றன. இகவ மண்ணிலிருந்து நீரொல் 
எளி ில் அடித்துச்தசல்லப்ெடுவ ில்கல. 
எனகவ, இவற்றின் ெயன் நீண்ட நொள்களுக்கு 
நிகலத் ிருக்கும். 

7. தசயற்கக உரங்கள் எளி ில் நீரினொல் 
அடித்துச் தசல்லப்ெடும் கமலும், இவற்றின் 
விகளவு குகறந்  கொலத் ிற்கு மட்டுகம 
வரும். எனகவ, இவற்கற மீண்டும் மீண்டும் 
ெயன்ெடுத்  கவண்டியுள்ளது. 

  

    உழவர்கள் இயற்கக உரங்ககளயும், தசயற்கக உரங்ககளயும் சரியொன விகி த் ில் 
ெயன்ெடுத் கவண்டும். 

    சில விவசொயிகள் கரிமப் ெண்கண முகறகயப் ெின்ெற்றுகின்றனர். இம்முகறயில் 
ெண்கணக் கழிவுகள் மறுசுழற்சியின் மூலம் மீண்டும் ெயிர்களுக்கு உரமொகப் 
ெயன்ெடுகின்றன. கமலும் இது தசயற்கக உரங்கள், பூச்சிக்தகொல்லிகளின் ெயன்ெொட்கடத் 
 விர்க்கிறது. 

1.4 தீங்குயிரிகள், ம ாய்கைிலிருந்து பாதுகாப்பு 

ெயிர்கள்,  ொனியங்கள், ெண்கண விலங்குககளத்  ொக்கி அழிக்கும் உயிரினங்கள் 
 ீங்குயிர்கள் எனப்ெடுகின்றன. இகவ விகளயும் ெயிர்ககளயும், கசமிப்ெில் உள்ள உணவுத் 
 ொனியங்ககளயும் ெொ ிக்கின்றன. விக த் ல், அறுவகட தசய் ல், கசமித் ல் கெொன்ற 
நிகழ்வுகளின்கெொது  ீங்குயிரிகள்  ொக்குவ ொல் ெயிர்மகசூல் வழீ்ச்சி அகடகிறது. அது 
க சியப் தெொருளொ ொரத் ிற்கு மிகப் தெரியக ொர் இழப்ெொகும். 

1.4.1. பூச்சித் தீங்குயிரிகள் 

பூச்சி  ொவர வளர்ச்சியின் அகனத்து நிகலகளிலும்  ொக்கி, ெொ ிப்கெ உண்டொக்குகின்றன. 
 ொக்கும் முகறயின் அடிப்ெகடயில் பூச்சித் ீங்குயிரிகள் மூவககப்ெடும். 

i) பேல்லும் பூச்சிகள்: இகவ  ொவரங்களின் கவர்,  ண்டு, இகலககளக் கடித்து தமல்லும் 
 ன்கம தகொண்டகவ. எ.கொ. தவட்டுக்கிளிகள், கம்ெளிப் பூச்சிகள். 

ii) உறிஞ்சும் பூச்சிகள் : இகவ  ொவரங்களின் ெல்கவறு ெொகங்களின் தசல்சொற்றிகன 
உறிஞ்சுகின்றன. எ.கொ. இகலத் த்துப் பூச்சிகள், அசுவனி( ொவரப்கென்) கென்றகவ. 

iii) துளைக்கும் பூச்சிகள்: இகவ  ொவரங்களின் ெல்கவறு ெொகங்ககளத் துகளத்து, உள்கள 
நுகழந்து  ொவரத் ிசுக்ககள உணவொக எடுத்துக் தகொள்கின்றன. எ.கொ. கரும்புத் துகளப்ெொன் 

ெயிர்த்  ொவரங்ககளத்  ொக்கும் சில தெொதுவொன இந் ியப் பூச்சித்  ீங்குயிரிகள் 

கந் ிப்பூச்சி, கரும்ெின்  ண்டுத் துகளப்ெொன், கெரில்லொ (கரும்ெின் இகலத்  த்துப் பூச்சி), 
கரும்ெின் உச்சித்துகளப்ெொன், கடுகு அசுவனி, ெல்வண்ணப் பூச்சி 
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1.4.2 பயிர் ம ாய்கள் 

ெொக்டீரியொ, கவரஸ், பூஞ்கச மு லொன ெல்வககயொன  ொவர கநொயூக்கிகள் நமது 
சுற்றுப்புத் ில் ெரவிக் கிகடக்கும்தெொழுது, அகவ ெல்கிப் தெருகிப் ெயிர்த்  ொவரங்ககளத் 
 ொக்கி, கநொகய உண்டொக்குகின்றன. 

கநொய் ெரவும் அடிப்ெகடயில்,  ொவர கநொய்கள் நொன்கு வகககளொக 
வககப்ெடுத் ப்ெடுகின்றன. 

பூச்சிக்தகொல்லிகள் என்ற நச்சு கவ ிப்தெொருள்கள்  ீங்குயிரிககள அழிக்கின்றன. 

i) பூச்சிக்பகால்லிகள் : பூச்சிககளக் தகொல்லப் ெயன்ெடும் கவ ிப்தெொருள்கள் 
பூச்சிக்தகொல்லிகள் எனப்ெடும். எ.கொ. D.D.T. (கடகுகளொகரொ கடெகீனல் ட்கரகுகளொகரொ 
ஈத்க ன்), மொலத் ியொன் கெொன்றகவ. 

ii) பூஞ்ளசக்பகால்லிகள்: பூஞ்கசககள அழிக்க உ வும் கவ ிப்தெொருள்கள் 
பூஞ்கசக்தகொல்லிகள் எனப்ெடும். 

எ.கொ. கெொர்டொக்ஸ் கலகவ 

iii) களைக்பகால்லிகள் : ககளககள (க கவயற்ற தசடிகள்) அழிக்கப் ெயன்ெடும் 
கவ ிப்தெொருள்கள் ககளக்தகொல்லிகள் எனப்ெடும். 

 

 

 

 

 

 

 

1 விக கள் மூலம் 
ெரவும் கநொய்கள் 

இகவ விக கள் மூலம் ெரவுகின்றன். எ.கொ. தநல்லின் 
இகலப்புள்ளி கநொய், ககொதுகமயின் கரும்புள்ளி கநொய். 

2 மண் மூலம் ெரவும் 
கநொய்கள் 

இகவ மண் மூலம் ெரவுகின்றன. இகவ  ொவரங்களின் 
கவர்ககளயும்,  ண்டுககளயும் ெொ ிக்கின்றன. எ.கொ. 
நிலக்கடகலயின் இகலப்புள்ளி கநொய் (டிக்கொ கநொய்) 

3 கொற்று மூலம் ெரபும் 
கநொய்கள் 

இவ்வகக கநொய்கள் கொற்று மூலம் ெரவுகின்றன. இகவ 
இகலகள், மலர்கள், கனிகள் கெொன்ற  ொவரங்களின்  கரக்கு 
கமல் உள்ள அகனத்துப் ெொகங்ககளயும்  ொக்குகின்றன. எ.கொ. 

உயிருள்ளவற்றிலிருந்து தெறப்ெடும் உரங்கள் உயிரி உரங்கள் எனப்ெடும். 
உயிரி உரங்களின் ஆ ொரம் ெொக்டீரியொ, நீலப்ெசும்ெொசி (சுயகனொெொக்டீரியொ) 
மற்றும் பூஞ்கசகள் ஆகும். உயிரி உரங்கள் மீண்டும் புதுப்ெிக்கத்  குந்  
வககயில் கமலும் மொசுெடுத் ொ   ொவர ஊட்டப்தெொருள்கள் ஆகும். இகவ 
மண்ணின்  ன்கமகயம் கமம்ெடுத்துகின்றன. கரகசொெியம், 
சயகனொெொக்டீரியங்களொன அனெனீொ, நொஸ்டொக் கெொன்றகவ தெொதுவொன 
உயிரி உரங்கள் ஆகும். 
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தநல்லின் தவப்பு கநொய், ககொதுகமயின் துரு கநொய். 
4 நீர் மூலம் ெரவும் 

கநொய்கள் 
நீரினொல் ெரவும் கநொய்கள், நீர் மூலம் ெரவும் கநொய்கள் 
எனப்ெடும். எ.கொ. தநல்லின் ெொக்டீரிய வொடல் கநொய். 

 

எ.கொ. 2,4 – D (2,4 – கடகுகளொகரொ ெனீொக்ஸி அசிட்டிக் அமிலம்) 

iv) எலிக்பகால்லிகள்: 

எலிகள், சுண்தடலிகள், அணில்கள் கெொன்ற தகொறிக்கும் விலங்குககளக் தகொல்லப் 
ெயன்ெடும் கவ ிப்தெொருள்கள் எலிக்தகொல்லிகள் எனப்ெடும். எ.கொ. துத் நொக ெொஸ்கெட், 
ஆர்சனிக் கெொன்றகவ. 

1.4.3 பூச்சித் தீங்குயிரிளயக் கட்டுப்படுத்தும் முளறகள் 

ெலவககயொன பூச்சித்  ீங்குயிரிகளின்  ொக்கத்க ப் ெின்வரும் முகறகள் மூலம் 
கட்டுப்ெடுத் லொம். 

 மண்ணில் பூச்சிக்தகொல்லிககளக் கலப்ெ ன் மூலம் கவகரத்  ொக்கும் பூச்சிககளக் 
கட்டுப்ெடுத் லொம். எ.கொ. குகளொகரொகெரிெொஸ் 

  ண்கடயும் இகலகயயும் கடித்துக் துகளக்கும் பூச்சிககள, பூச்சிக் தகொல்லிககளத் 
தூவு த் அல்லது த ளித் ல் மூலம் கட்டுப்ெடுத் லொம். எ.கொ. மொலத் ியொன், 
லிண்கடன், க கயொடொன். 

 சொறு உறிஞ்சும் பூச்சிககள, பூச்சிக் தகொல்லிககளத் த ளிப்ெ ன் மூலம் 
கட்டுப்ெடுத் லொம். எ.கொ. கடமீத்க ொகயட், தமட்டொசிஸ்டொக்ஸ் 

1.4.4 தீங்குயிரிக்பகால்லிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான முன் எச்சரிக்ளககள் 

  ீங்குயிரிக்தகொல்லிககளக் கககளொல் கநரடியொகத் த ொடக்கூடொது. அவற்கறக் 
ககயொளும்தெொழுது இரப்ெரினொல் ஆன ககயுகறககளப் ெயன்ெடுத்  கவண்டும். 

 த ளிப்ெொனின் வொய்ப்ெகு ி, த ளிக்கும் கருவியின் மற்றப் ெகு ிககள, வொயினொல் 
ஊ கவொ, உறிஞ்சகவொ கூடொது. 

  ிறந்  தவளியில், கொற்றின் எ ிர்த் ிகசயில் நின்று தகொண்டு  ீங்குயிரிக் 
தகொல்லிககளத் த ளித் ல் கூடொது. 

 இவற்கறப் ெரிந்துகரக்கப்ெட்ட அளவு மட்டுகம த ளிக்ககவண்டும். 

1.4.5 தானியங்கைின் மசேிப்பு 

தெரும்ெொலொன ெயிர்கள் ஆண்டிற்கு ஒரு முகற மட்டுகம அறுவகட தசய்யப்ெடுகின்றன. 
ஆண்டு முழுவதும் உணவுப்தெொருள்ககளத் த ொடர்ந்து தெறுவ ற்கொகப் ெொதுகொப்ெொன 
கசமிப்புக் கிடங்குகளில் இகவ கசமித்து கவக்கப்ெடுகின்றன. 

 ொனியவகககள் அல்லது உணவுப் தெொருள்கள் விவசொயிகளொலும், வணிகர்களொளும், இந் ிய 
உணவுக் கழகத் ொலும் (Food corporation of India) கசமித்து கவக்கப்ெடுகின்றன. 
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கசமிக்கும்தெொழுது,  ொனியங்ககளயும் விக ககளயும் ெல்கவறு கொரணிகளொல் அழிவிற்கு 
உட்ெடுகின்றன.இத் ககய அழிவிற்கொன கொரணிகள் ெின்வருமொறு:  

i) உயிர்க்காரணிகள்: பூச்சிகள், தகொறிக்கும் விலங்குளொன அணில், எலி, ெறகவகள், 
பூஞ்கசகள், உண்ணிகள், ெொக்டீரியொ. 

ii) உயிரற்ற காரணிகள்: ஈரப்ெ ம், தவப்ெம் ஆகும். 

இக்கொரணிகள் கீழுள்ள ெொ ிப்புககள ஏற்ெடுத்துகின்றன. 

 பூச்சிகளின்  ொக்கம்  
  ரம் குகற ல் 
 எகட குகற ல் 
 முகளப்புத்  ிறன் குகற ல் 
 உற்ெத் ிப்தெொருளின் நிறமொற்றம் 
 சந்க ப்ெடுத்தும்  ன்கம குகற ல் 

    எனகவ, உற்ெத் ிப் தெொருள்ககள கசமிக்கும் தெொழுது அவற்கற அகனத்து 
இழப்புகளிலிருந்தும் ெொதுகொக்க கவண்டும். 

    உற்ெத் ிப் தெொள்ககளப் ெின்னர் ெயன்ெடுத்துவ ற்கொகச் கசமித்து கவக்கம் தெொழுது, 
ெொதுகொப்ெொன மற்றும் கட்டுப்ெொட்டு முகறககளப் ெயன்ெடுத் ிச் கசமிக்க கவண்டும். 
கசமிப்ெ ற்கு முன், உற்ெத் ிப் தெொருள்ககள நன்கு சுத் ம் தசய் ல், தவயிலில் 
கொயகவத்துப் ெின் நிழலில் உலர்த்து ல், கவ ிப்தெொருள்ககளப் ெயன்ெடுத் ிப் புககயூட்டல் 
மூலம்  ீங்குயிரிககளக் தகொல்லு ல் கெொன்ற வழிமுகறகளுக்கு உட்ெடுத்  கவண்டும். 

1.5 தாவரங்கள், விலங்குகைில் கலப்பினப்பபருக்கம் 

கமம்ெடுத் ப்ெட்ட விக ,  ொவர வககககள உருவொக்குவக  கலப்ெினமொ ல் எனும் 
முகறயொகும். 

மொறுெட்ட ஜனீொக்கம் தகொண்ட இரண்டு அல்லது அ ற்கு கமற்ெட்ட இனங்ககளக் கலப்பு 
தசய்து, கமம்ெடுத் ப்ெட்ட வககககள உருவொக்கும் முகறகய கலப்ெினப்தெருக்கம் 
எனப்ெடும். விரும்ெத் கு ெண்புககளக் தகொண்ட தெற்கறொர்ககளத் க ர்ந்த டுத் ல் மூலம் 
அத் கு ெண்புககள ஒகர உயிரியில் தகொண்டுவர முடியும்.  

கலப்ெினச் கசர்க்கக ெின்வரும் வகககளில் நகடதெறலொம். 

i) வகககளுக்கிகடகய கலப்பு (இரண்டு தவவ்கவறு வகககளுக்கு இகடகயயொன கலப்பு)  

ii) சிற்றினங்களுக்கிகடகய கலப்பு (ஒகர கெரினத் ின் இரண்டு சிற்றினங்களுக்கு 
இகடகயயொன கலப்பு)  

iii) கெரினங்களுக்கிகடகய கலப்பு (கவறுெட்ட கெரினங்களுக்கு இகடகயயொன கலப்பு) 
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    கமகல உள்ள மூன்று வகககளில் வகககளுக்கு இகடகயயொன கலப்பு, ெயிர்ப் 
தெருக்கத் ில் அ ிக அளவு கமற்தகொள்ளப்ெடுகிறது. மக்கொச்கசொளத் ில் கலப்புப் ெயிரினம் 
ெயிரிடப்ெடுவ ொல் அ ிக அளவு மகசூல் தெறப்ெடுகிறது. மக்கொச்கசொளம், ககொதுகம, அரிசி 
கெொன்ற ெயிர்களில்  ற்கெொது அ ிகமொக கலப்ெினவககப் ெயிர்கள் ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிறது. 

1.5.2 விலங்குகைின் இனக்கலப்பு 

     இனக்கலப்பு என்ெது மரபு வழியில் மொறுப்ெட்ட இரண்டு தவவ்கவறு ஆண், தெண் 
விலங்குககள இகணயச்தசய்து பு ிய சந்  ிககள உருவொக்கும் தசயலொகும். இம்முகறயில் 
விலங்குகளின் இனப்தெருக்க உடற்தசயலியலும், மரெியலும் அடிப்ெகடயொகப் 
ெயன்ெடுத் ப்ெடுகின்றன. 

    வணிக கநொக்கில் கலப்ெின உற்ெத் ியொனது ஆடு, மொடு, ககொழி கெொன்ற கொல்நகட 
வளர்ப்ெிலும், ககொழி வளர்ப்ெிலும் நீண்ட கொலமொகப் ெயன்ெடுத் ப்ெட்டு வருகிறது. ெிளொக் 
ரொக், கரொட் அய்லொண்ட் மற்றும் ப்களதமௌத் ரொக் கெொன்றவற்கற கலப்பு தசய்து தெறப்ெட்ட 
ஒரு கலப்ெினக் ககொழிவகக ஆகும். இகவ இரண்டும் சொ ொரண இனங்ககளக் கலப்புதசய்து 
சிறப்ெினம் உருவொக்குவ ற்கு சொன்றுகளொகும்.  

கலப்ெினங்ககள உருவொக்கப் தெற்கறொர்  ொவரங்ககளத் க ர்த டுக்கும்கெொது ெின்வரும் 
ெண்புககள விவசொயிகள் கருத் ில் தகொள்கின்றனர். அகவயொவன. 

1. கநொய் எ ிர்ப்புத்  ிறன் 

2. கவறுெட்ட  ட்ெதவப்ெநிகலககளத்  ொங்கும்  ிறன்  

3. தெொதுவொனத் க ொற்றம் 

4. அளவு மற்றும் வடிவம் 

5. உற்ெத் ித்  ிறன் 

6. நல்ல  ரம் 

7. இனப்தெருக்கத் ிற்கு ஏற்ற வயது 

விலங்கு இனக்கலப்பின் பவவ்மவறு முளறகள் உட்கலப்பு இனப்பபருக்கம் 

ஒகர இனத்க ச் சொர்ந்  தநருங்கிய உறவுகடய இரண்டு உயிர்களுக்கிகடகய நகடதெறும் 
இனப்தெருக்கத்க  உட்கலப்பு என்ெர். 

உட்கலப்பின் முக்கியத்துவங்கள்: 

1. விரும்ெத் க்க ஜனீ் வககககளக் தகொண்ட உயிரிககள உருவொக்கவும் மரபு ஒத்  
ஜனீ்களின் ெண்புககள தவளிக்தகொணரவும். இம்முகற ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிறது. 
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2. விரும்ெத் கொ  ஒடுங்கு ஜனீ்ககளக் தகொண்ட உயிரிககளக் கண்டறியவும், கமலும் 
அவ்வுயிரிககளத்  னிகமப்ெடுத் வும் இம்முகற ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிறது. 

3. உட்கலப்பு தசய்வ ன் மூலம் ஒருமுகத்  ன்கம ஊக்குவிக்கப்ெடுகிறது. 

4. உட்கலப்பு என்ெது இனத்க ர்வுடன் த ொடர்புகடயது. கமலும் இ ன் மூலம் கமம்ெட்ட 
உயிரிககளத் க ொற்றுவிக்க இயலும். 

இனத்மதர்வு 

உற்ெத் ித்  ிறன் ெகடத்  சிறந்  விலங்குககள இனக்கலப்பு தசய்வ ற்கொகத் 
க ர்ந்த டுக்கும் முகறகய இனத்க ர்வு என்ெர்.  ற்கொல இனத்க ர்வுமுகற முந்க ய 
தசயல் ிறன் அடிப்ெகடயில் கமற்தகொள்ளப்ெடுகிறது. 

பவைிக்கலப்பு இனப்பபருக்கம் 

ஒகர இனத்க ச் கசர்ந்  த ொடர்ெில்லொ இரு உயிரிகளுக்கு இகடகய நகடதெறும் கலப்பு 

அ. ஒரினக்கலப்பு: ஒகர இனத்க ச் கசர்ந்  ஒகர மூ ொக யகரக் தகொண்டிரொ  இரு 
உயிரிகளுக்கிகடகய நகடதெறும் கலப்பு. 

ஆ. மவற்றினக்கலப்பு: இரண்டு கவறுெட்ட இனங்களின் விரும்ெத் க்க, கமம்ெட்ட 
ெண்புககளயுகடய ஆண், தெண் உயிரிகளுக்கிகடகய நகடதெறும் கலப்பு. 

இ. மவறுபட்ட சிறப்பினக்கலப்பு: இரண்டு கவறுெட்ட சிறப்ெினங்ககள விரும்ெத் க்க 
கமம்ெட்ட ெண்புககளயுகடய ஆண், தெண் உயிரிகளுக்கிகடகய நகடதெறும் கலப்பு 
இ னொல் சில கவகலகளில் பு ிய ொக உருவொன உயிரொனது,  ொய்,  ந்க  அகிய இருவகக 
இனங்களில் விரும்ெத் குந்  ெண்புககளக் தகொண்ட ொகவும் அகமந்துவிடும். இ ற்கு 
எடுத்துகொட்டொகப் தெண் கு ிகரகயயும், ஆண் கழுக கயயும் கலப்பு தசய் ொல் உருவொவது 
ககொகவறு கழுக . இம்முகறயில் உருவொன ககொகவறு கழுக . இம்முகறயில் உருவொன 
ககொகவறு கழுக  அ ன் தெற்கறொர்களொன, கு ிகர, கழுக கய விடச் சிறப்ெொன ொகவும், 
ெலமுகடய ொகவும், உடல் உறு ியுடன் கொணப்ெடுகின்றது. இது மட்டுமல்லொது 
கரடுமுரடொன, மகலப்ெொங்கொன ெகு ிகளில் அ ிக சுகமககள எடுத்துச் தசல்லும்  ிறனும் 
தகொண்டுள்ளது. இவ்வகக கலப்பு இரண்டு வககப்ெடும். 

1. இயற்ளக முளற 

   இ ன் மூலம் உற்ெத் ித்  ிறகன அ ிகரிக்கும் தெொருட்டு நொட்டு இனத்க யும் அயல் 
இனத்க யும் இகணத்துப் பு ிய இனத்க த் க ொற்றுவிக்கலொம். 

2. பசயற்ளக முளற விந்தூட்டம் 
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    இம்முகறயில் விரும்பும் ெண்புககளயுகடய ஆண் உயிரியின் விந்து கசகரிக்கப்ெட்டு, 
 குந்  கருவிகயக் தகொண்டு க ர்ந்த டுக்கப்ெட்ட தெண் உயிரியின் இனப்புகழயினுள் 
தசலுத் ப்ெடுகிறது. இம்முகறயின் மூலம் அவ்வினத் ின் சிறந்  சந்  ிகள் உருவொகின்றன. 

தசயற்கக முகற விந்தூட்டத் ின் சிறப்புத்  ன்கமகள் 

1. இம்முகறயிலொன கலப்ெின உற்ெத் ியில் சிறந்  ெண்புககளக் தகொண்ட சந்  ிககள 
உருவொக்கலொம். 

2. இம்முகற ஒர் ஆண்விலங்கிலிருந்து தெறும் விந்துவின்மூலம் அ ிக அளவு தெண் 
விலங்குகள் கருவுறுகின்றன. எனகவ, தெொருளொ ொர முகறயில் சிக்கனமொன ொகக் 
கரு ப்ெடுகிறது.  

3. இக்கலப்ெின ஆடு, மொடு, ககொழிகள் கெொன்றகவ அ ிகப் ெொல், இகறச்சி, முட்கட 
ஆகியவற்கறத்  ருகின்றன. 

4. கமலும் உகறநிகலயில் கவக்கப்ெடும் விந்து நீண்டநொள்களுக்குச் கசமித்து கவத்துத் 
க கவப்ெடும்கெொது, நொட்டின் த ொகலதூரக் குக்கிரொமங்களுக்கும் த ொகலதூரக் 
குக்கிரொமங்களுக்கும் எளி ொகவும், ெொதுகொப்ெொகவும் எடுத்துச் தசல்ல முடியும். 

1.6 கால் ளடப் பராேரிப்பு 

ஆடு, மொடு, ென்றி, கு ிகர, ககொழி கெொன்ற விலங்குகளின் வளர்ப்புக்குத் க கவயொன உணவு 
உற்ெத் ிப் ெண்கண அகமத் ல் மற்றும் இனப்தெருக்கம் ஆகியவற்கற கமலொண்கம 
தசய்யும் விவசொயத்துகறயின் ஒரு ெிரிவிற்குக் கொல்நகடப் ெரொமரிப்புத்துகற என்று தெயர். 

கால் ளடப் பராேரிப்பின் பல்மவறு அம்சங்கள் 

1. விலங்குகளுக்குத் க கவயொன உணகவ அளித் ல் 

2. விலங்குகளுக்குத் க கவயொன தூய குடிநீகர வழங்கு ல்  

3. விலங்குகளுக்குத் க கவயொன உகறவிடம் அகமத் ல் 

4. கநொய்த் டுப்பு மற்றும் கநொகயக் குணப்ெடுத்து ல் 

5.  குந்  முகறயில் இனப்தெருக்கம் தசய் ல்.  

கவறுெட்ட விலங்கினங்கள் அவற்றின் கவறுெட்ட ெயன்ெொட்டிற்கொக வளர்க்கப்ெடுகின்றன. 

ெொல்  ரும் விலங்குகள்: இகவ ெொல் தகொடுத்து உ வும் விலங்குகள் ஆகும். 

(எ.கொ.) ெசு, தசம்மறியொடு 

இளறச்சி தரும் விலங்குகள்: இகறச்சிக்கொகப் ெயன்ெடும் விலங்குகள் (எ.கொ) மொடு, ென்றி 
ெறகவ ெண்கண விலங்குகள்: முட்கடக்கொகவும் இகறச்சிக்கொகவும் ெயன்ெடும் ெறகவகள். 
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(எ.கொ). ககொழி, வொன்ககொழி 

கால் ளடகள் 

   ெொல், இகறச்சி, உழவுப் ெயன்ெொட்டிற்கொன கொகள, ெசு, எருகம கெொன்றன கொல்நகடகள் 
என்று அகழக்கப்ெடுகின்றன.  

   சகிவொல், சிவப்பு சிந் ி, கிர், டிகயொனி கெொன்றகவ ெொல் ரும் இந் ிய வககக் கலப்ெின 
வகக கொல்நகடகள் ஆகும். 

   தந ர்லொந்து நொட்டில் உள்ள ெிரீஸ்லொந்து, ைொலந்து ெகு ிகளில் கொணப்ெடும் சிறப்ெொன 
ஒர் அயல், இனம், கைொல்ஸ்டின் ெிரீஸியன் ஆகும். கருப்பு, தவள்கள வண்ணங்களில் 
கொணப்ெடும் இவ்விலங்கு வகககள் 2000 ஆண்டுகளுக்கு கமலொகப் ெொல்ெண்கணகளில் 
ெயன்ெடுத் ப்ெட்டு வருகிறது. அ ிக அளவு ெொல் ரக்கூடிய விலங்கொக இது கரு ப்ெடுகிறது. 
முர்கர, தஜர்ஸி வககக் அ ிக அளவு ெொல் ரும் கொல்நகடகளொகும். 

   வண்டி இழுக்கவும் கெொக்குவரத் ிற்கும், உழவிற்கும் ெயன்ெடும் விலங்குகள் இழுகவ 
விலங்குகள் எனப்ெடும். கொங்ககயம், அம்ெலச்கசரி, அம்ெிரித் மைொல், கைொலிகைர் 
கெொன்றகவ புகழ்தெற் இழுகவ விலங்குகள். இவ்விலங்குகள் தவகு த ொகலவிற்குச் சுகம 
தூக்கும்  ிறன் தகொண்டகவ. ஆங்ககொல், கொன்க்தரஜ்,  ொர்தெர்கர் கெொன்றகவ ெொல், 
இழுகவக்கொன ெயன்ெொட்டு விலங்குகளொக உள்ளன.  

கால் ளடத் தீவனம் 

    கொல்நகடத்  ீவனம் அல்லது உலர்த்  ீவனமொனது நொர்ச்சத்து, அடர்ச்சத்துப் 
தெொருள்களிலிருந்து தெறப்ெடுகிறது. நொர்ச்சத்துப் தெொருள்கள் குகறந்  ஊட்டச்சத்துப் 
தெொருள்களொகும். அடர்த் ீவனத் ில் கசொளம், கம்பு, புளியன் விக ,  விடு, மரவள்ளிக் 
கிழங்கின் க ொல், ரொகி, எண்தணய் வித்துக்கள் கெொன்ற  ொனிய வகககள் அடங்கும். 
ெொல் ரும் ெசு சரொசரியொக  ன் எகடயில் 2.5% மு ல் 3% அடர்த் ீவனத்க  உண்ணுகிறது. 
மூன்றில் இரண்டு ெங்கு உலர்த் ீவனம் நொர்ச்சத்துகளுடனும் மீ முள்ள ஒரு ெங்கு 
அடர்த் ீவனமொகவும் இருக்ககவண்டும். இத்க ொடு ெசுந் ீவனங்கள் எனப்ெடுகின்ற கலப்ெினப் 
புல்வகககளொன கநப்ெியர், சூடொன் புல், தெர்சீம், மில்லட் கெொன்றகவயும் வழங்கப்ெட 
கவண்டும். ெொல்  ரும் விலங்குகளின்  ிறனும், இலுகவ விலங்குகளின்  ிறனும் அகவ 
உண்ணும்  ீவனத்துடன் கநரடியொகத் த ொடர்புகடயது.  

கசகலஜ் என்ெது அ ிக அளவு சத்துள்ள உணவு ஆகும். கொல்நகடகளுக்குப் ெசுந் ீவனம் 
இல்லொ கெொது இது  ீவனமொக வழங்கப்ெடுகிறது. தநொ ித் ல் முகறயில்  யொரித்துச் 
கசமிக்கப்ெட்ட, அ ிக ஈரப்ெ ம் தகொண்ட இவ்வுணவு ெசு, தசம்மறி ஆடு, தவள்ளொடு கெொன்ற 
கொல்நகடகளுக்குக் தகொடுக்கப்ெடுகிறது. இது ெசும்புல், கசொளம், மக்கொச்கசொளம்,  ொனியங்கள், 
ககளச் தசடிகள் கெொன்றவற்கறப் ெயன்ெடுத் ித்  யொரிக்கப்ெடும்  ீவனம் ஆகும். ெயிர்கள் 
சிறுசிறு துண்டுகளொக தவட்டப்ெட்டுப் கெயிலிட்டு ெொதுகொப்ெடுகிறது. தநொ ித் லுக்கு 
உட்ெடுத் ப்ெட்டு இரு வொரங்களுக்குப் ெிறகு  யொரொன கசகலஜ் கொல்நகடகளுக்கு உணவொக 
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அளிக்கப்ெடுகிறது. ெல்கவறு கநொய்களொலும் ஒட்டுண்ணிகளொலும் கொல்நகடகள் 
ெொ ிப்ெகடகின்றன. ெொக்டீரியொ, கவரஸ் கெொன்ற கிருமிகளொல் ஏற்ெடும் கநொய்கள் 
 டுப்பூசிகள் மூலமொகக் கட்டுப்ெடுத் ப்ெடுகின்றன. 

விலங்கினப் 
தெொருள்கள் 

தகொழுப்பு % புர ம் % சர்க்ககர %  னிமங்கள் % நீர் % 

ெொல் 3.60 4.00 4.50 0.70 87.20 
முட்கட 12.00 13.00 மிகக் 

குகறந்  
அளவு 

1.00 74.00 
மொமிசம் 3.60 21.10 1.10 74.20 
மீன் 2.50 19.00 1.30 77.20 
 

ெண்கண விலங்குகள் ெயன்கள் 
ெசு ெொல், இகறச்சி 
எருகம ெொல், இகறச்சி 
வொத்து முட்கட, இகறச்சி 
ககொழி முட்கட, இகறச்சி 
தசம்மறி ஆடு ெொல், இகறச்சி, கம்ெளி 
ெட்டு பூச்சி ெட்டு 
க ன ீ க ன், தமழுகு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 பாலின் ஊட்டச்சத்து ேதிப்பு 

வ.எண் அடங்கியுள்ளப் தெொருள்கள் தசயல் 
1. கொல்சியம் எலும்புக் கட்டுமொனம் மற்றும் ெரொமரிப்பு 
2. கவட்டமின் D கொல்சியம் வளர்சிக மொற்றத்க த் தூண்டு ல் 
3.  புர ம்  கசகள் கட்டுமொனம் மற்றும் சீரகமப்பு 

தவண்கமப் புரட்சி 

      டொக்டர். வி.குரியன் என்ெவகர தவண்கமப் புரட்சியின்  ந்க  என்று 
கூறுவொர்கள். தவண்கமப்புரட்சி (White Revolution) என்ெது பு ிய 
கமம்ெடுத் ப்ெட்ட கெொல்நகடககளப் ெயன்ெடுத் ி ெொல் உற்ெத் ிகயப் 
தெருக்குவ ொககும். டொக்டர். வி.குரியன் க சியப் ெொல்வள கமம்ெொட்டுக் 
கழகத் ின் நிறுவனத்  கலவர் ஆவொர். இக்கழகம் உலகத் ிகலகய 
மிகப்தெரிய ெொல் உற்ெத் ித்  ிட்டம் (Oprtation Flood)  ஒன்கற வடிவகமத்து 
தசய்ல்ெடுத் ிய தெருகமயுகடயது. 
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4. தெொட்டொசியம் இரத்  அழுத் த்க ப் ெரொமரித் ல் 
5. கவட்டமின் B2 தசல்களின் வளர்சிக மொற்றம் 
6. கவட்டமின் B4 தநொ ிகளின் தசயல்ெொடுகள் 
7.  கவட்டமின் B12 இரத் ச் சிவப்ெணுக்களின் மு ிர்ச்சி 
 

1.7 பறளவப் பண்ளண 

ெறகவ இனங்ககள முட்கடக்கொகவும் இகறச்சிக்கொகவும் வளர்த்து இனப்தெருக்கம் 
தசய்வக  ெறகவப் ெண்கணயொகும். ெறகவ வளர்ப்ெில், ககொழி வளர்ப்பு 90% ஆக உள்ளது. 

    வடீுகளில் வளர்க்கப்ெடும் ககொழி, வொத்து, வொன்ககொழி, புறொ, கினிக்ககொழி 
மு லியனவற்கற வளர்த்து இனப்தெருக்கம் தசய்வக  ெறகவ வளர்ப்பு எனப்ெடும்.  

    மக்கள் தெருக்கத் ிற்கு, குறிப்ெொகச் சரிவிகி  உணவு  ருவ ற்கொகப் ெறகவப் 
ெண்கணகள் முட்கடககளயும் இகறச்சிகயயும் உற்ெத் ி தசய்கின்றன. ெறகவப் 
ெண்கணயின் முகறயொன கமலொண்கம என்ெது குஞ்சு தெொரித் ல், வளர்த் ல், உகறவிடம் 
அகமத் ல், சுகொ ொரம், கநொய்த் டுப்பு, அ ிக வர்த் கம் கெொன்ற முகறகள் இ ில் அடங்கும். 

பவள்ைிப் புரட்சி 

     இகறச்சி, முட்கட ெயன்ெொட்டிற்கொக நூற்றுக்கும் கமற்ெட்ட ககொழியினங்கள் 
வளர்க்கப்ெடுகின்றன. அவற்கற முட்கட உற்ெத் ிக்கொனகவ, இகறச்சி உற்ெத் ிக்கொனகவ, 
இகறச்சி மற்றும் முட்கட உற்ெத் ிக்கொனகவ என மூன்று ெிரிவுகளொகப் ெிரிக்கலொம். 

சில முக்கியக் கலப்ெின வகககளொக HH-260, IBL – 80, B – 77, IIS – 82 கெொன்ற இனங்ககளக் 
கூறமுடியும். 

கலப்பினங்கைின்  ன்ளேகள்  

1. கலப்ெினக் ககொழிகள் அ ிக முட்கடககள இடுகின்றன. 
2. முட்கடகள் அளவில் தெரியகவ 
3. அ ிக இகறச்சிகயயும்  ருகின்றன. 

 

 

 

 

 தவள்கள தலக்ைொன் வகக உலகிகலகய மிக அ ிக முட்கடகள் 
தகொடுக்கும் இனம். 

 ககொழி உற்ெத் ியில் இந் ியொ உலக அளவில் ஐந் ொவது இடத்க  
வகிக்கிறது. 
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இந்திய மகாழி இனங்கள்: சிட்டகொங், அசீல், கரக்நொத், ெஸ்ரொ  

ஆசிய மகாழி இனங்கள்: ப்ரம்மொ, லொங்ஷொன்  

அயல் ாட்டு மகாழி இனங்கள்: ப்களதமௌத் ரொக், தலக்ைொன், கரொட் அய்லொண்டு, ப்ளொக் 
மினொர்க்கொ 

 

 

 

 

 

 

 

ஊட்டச்சத்து ேதிப்பு 

   முட்கடயும், ககொழி இகறச்சியும், மிக அ ிகப் புர த்க த்  ருகின்றன. கமலும், 
முட்கடயில் சுண்ணொம்பு, ெொஸ்ெரஸ், கசொடியம், கவட்டமின் B1, B12, D மு லியனவும் 
உள்ளன. 

பறளவகைின் உளறவிடம் 

இங்கு வளர்க்கப்ெடும் ெறகவயினங்கள் ெகல் தெொழு ில் சு ந் ரமொகப் ெண்கணகளில் 
சுற்றித்  ிரியவும், ெின்னர் இரவு கநரங்களில் கூண்டுகளில் அகடக்கப்ெடும் 
ெரொமரிக்கப்ெடுகிறது. இ ற்கு அ ி  ீவிரமற்ற வளர்ப்பு முகற எனப்ெடும். 

 ீவிர வளர்ப்பு முகற என்ெது சற்று தெரிய கூண்டுகளில் வளர்த் ல் ஆகும். இ ில் 
உணவிற்கும் முட்கடயிடுவ ற்கும் கெொதுமொன இடமுண்டு. விலங்கு நலவிரும்ெிகள்  ீவிர 
வளர்ப்பு முகறகய எ ிர்க்கின்றனர். ஏதனனில் ெறகவகள்  ங்குவ ற்ககொ இறக்ககககள 
விரிப்ெ ற்ககொ அ ிக இடமில்கல என்ெக  இம்முகறயில் உள்ள குகறெொடகும். 

இகறச்சிக்கொக வளர்க்கப்ெடும் ெறகவகள் கவட்கட விலங்குகளிடமிருந்து 
ெொதுகொப்ெ ற்கொகப் தெரிய கூண்டுகளில் அல்லது கூடொரங்களில் கவத்துப் 
ெொதுகொக்கப்ெடுகிறது.  

கசவ முட்கட 

  ககொழிப்ெண்கணகளில் உற்ெத் ியொகும் கருவுற்ற முட்கடகள் எளி ில் 
அழுகிவிடும். ஆனொல், கருவுறொ முட்கடகள் எளி ில் தகட்டுப்கெொகொது. 
எனகவ, கருவுறொ முட்கட உற்ெத் ிகய மக்கள் அ ிகம் விரும்புகின்றனர். 
தெட்கடக் ககொழிகளுக்குச் கசவலின் துகணயின்றி முட்கடககள உற்ெத் ி 
தசய்ய இயலும். ஆனொல், இம்முட்கடகள் கருவுறொது. இந்  வககயொன 
முட்கடகள் கசவ முட்கடகள் எனக் கூறுகின்றனர். 
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அசீல், சிட்டகொங், கரக்நொத், ெஸ்ரொ கெொன்றகவ இந் ிய இனக் ககொழிகளொகும். ெிரொய்லர் 
இனக் ககொழிகள் அ ிக அளவு இகறச்சிக்கொக மட்டுகம வளர்க்கப்ெடுகிறது. 

பறளவ உணவு 

    ெறகவகளுக்குத் க கவயொன உணவிகன முக்கியமொகக் கலப்புணவொககவ  யொரித்து 
வருகின்றனர். இவ்வுணவில்  ொனியங்கள் கசொயொதமொச்கச, மீன் உணவு, எலும்பு உணவு, 
ககொதுகமத்  விடு, கடகலப் புண்ணொக்கு, ெொர்லி, ஒட்ஸ், கசொளம், விலங்கு 
ெகு ிப்தெொருள்கள் ஆகியன கலந் ிருக்கும். இ னுடன் துத் நொகம், இரும்பு, தசம்பு, 
அகயொடின், தமக்னசீியம், தசலினியம் கெொன்ற  ொதுக்களும் கலக்கப்ெடுகின்றன. 

பறளவகளைத் தாக்கும் ம ாய்களும் அவற்ளறக் கட்டுப்படுத்தும் முளறகளும் 

   நொய், நரி கெொன்ற ஊனுண்ணிகளொல் வளர்ப்புப் ெறகவகள்  ொக்கப்ெடுவக ொடு, த ொற்று 
கநொய்களொலும்  ொக்கப்ெடுகின்றன. இந் ியொவில் ககொழிக்கொலரொ, ககொழி அம்கம, 
குளிர்க்கொய்ச்சல், கொச கநொய், பூச்சிகளின்  ொக்கு ல் ஆகியகவ இப்ெறகவககளப் தெரிதும் 
ெொ ிக்கும். 

ம ாய்க் கட்டுப்பாடு 

     ெறகவகளுக்கு ஏற்ெடும் கநொய்ககள உரிய  டுப்பு நடவடிக்கககளொன, 
 னிகமப்ெடுத்து ல்,  டுப்பூசி கெொடு ல், சுகொ ொரமொன கூண்டுககள அகமத் ல், 
ஈரத் ன்கமகய அகற்றிக் கூண்டுககளச் சூரியஒளி அ ிகமொகப் ெடுமொறு அகமத் ல் 
கெொன்ற முகறகளில்  டுக்க இயலும்.  குந்  முகறயில்  யொரிக்கப்ெட்ட சமச்சீர் 
உணவிகன அளிப்ெ ன் மூலம் குகறெொட்டு கநொய்ககளயும் கட்டுப்ெடுத் லொம். 

தேிழ் ாட்டில் பறளவப் பண்ளண பதாழில் 

     மிழக அரசு ககொழி வளர்ப்ெிற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் தகொடுத்து வருகிறது. 
 மிழ்நொட்டில் ககொழிப்ெண்கணகள் நொமக்கல், ெல்லடம், தசன்கன கெொன்ற ெகு ிகளில் 
மிகச்சிறப்ெொகச் தசயல்ெட்டு வருகின்றன. கமலும், மொநிலத் ின் ெல்கவறு ெகு ிகளிலும் 
ெண்கணகள் அகமத்துக் ககொழி வளர்ப்புத் த ொழில் நகடதெற்று வருகிறது.  மிழக அரசு 
சத்துணவுத்  ிட்டத் ில் சொப்ெிடும் குழந்க களுக்கு அகனத்துப் ெள்ளி கவகலநொள்களிலும் 
ஒரு நொகளக்கு ஒரு முட்கட வழங்குகிறது. 

1.8 ேீன் வைர்ப்பு (Pisciculture) 
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    ஆறுகள், ஏரிகள், குளம், குட்கடகள், ெொசனக்கொல்வொய்கள் கெொன்ற இடங்களில் மீன் 
குஞ்சுககள விட்டு வளர்த்து, அவற்கற இனப்தெருக்கம் தசய்யும் முகற மீன் வளர்ப்பு 
எனப்ெடும். 

மீன்வளர்ப்பும், மீன்ெிடி த ொழிலும் இந் ியப் தெொருளொ ொரத் ில் முக்கியப் ெங்கு 
வகிக்கின்றன. கடகலொரப் ெகு ிகளிலுள்ள இலட்சக்கணக்கொன மீனவ மக்களுக்கும் 
உள்நொட்டுப் ெகு ிகளிலுள்ள மக்களுக்கும் கவகலவொய்ப்கெயும், வருமொனத்க யும் 
அளிக்கின்றன. 

ேீன்வைர்ப்பிற்கான காரணிகள் 

    1. குளங்களின் அகமப்பு, மற்றும் அகவ அகமந்துள்ள இடங்களின்  ன்கம. 

    2. நீரின் இயல்பு மற்றும் நீர் ஆ ொரங்கள். 

    3. மண்ணின் ஊட்டச்சத்துத்  ன்கம 

    4. நீரின் தவப்ெம் 

ேீன்வைர்ப்பின் வளககள் 

அ) குைங்கைில் ேீன்வைர்த்தல்: இயற்கக உணவளித்துக் குளங்களில் வளர்த் ல். 

ஆ) தீவிர ேின்வைர்ப்பு : தசயற்கக உணவளித்து மீன் உற்ெத் ிகயப் தெருக்கு ல். 

இ. ஒரின ேீன்வைர்ப்பு : ஒரு குளத் ில் ஒர் இன மீன்ககள மட்டுகம வளர்த் ல். 

ஈ) பல இன ேீன்வைர்ப்பு : ெல்கவறு உணவுப் ெழக்கங்ககள உகடய மீன்ககள ஒன்றொக 
ஒகர குளத் ில் வளர்த் ல். 

உ) ஒருங்கிளணந்த ேீன்வைர்ப்பு : விவசொய நிலங்களில் ெயிர்களுடன் மீன்ககள 
வளர்த் ல்.  

ேீன் குைங்கைின் வளககள்  

    மீன்களின் ெல்கவறு வளர்ச்சி நிகலக்கு ஏற்றவொறு தவவ்கவறு மொ ிரியொன குளங்கள் 
க கவப்ெடுகின்றன.  

குைங்கைின் வளககள்: 

1. இனப்பபருக்கக்குைங்கள்: இனப்தெருக்க உறுப்புகள் மு ிர்ச்சியகடந்  ஆண், தெண் 
மீன்ககள இனப்தெருக்கம் தசய்வ ற்கொக இப்ெகு ியில் வளர்த்து வருகின்றனர். 
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2. குஞ்சுபபாரிக்கும் குைம்: இவ்வககக் குளங்கள் இனப்தெருக்கக் குளங்களில் இருந்து 
கசகரிக்கப்ெடும் கருவுற்ற முட்கடககளப் தெொரிக்கச் தசய்வ ற்கொகப் 
ெயன்ெடுத் ப்ெடுகின்றன. முட்கடயிலிருந்து தெொரித்து தவளிவரும் இளம் மீன்குஞ்சுகளும் 
இக்குளங்களிகலகய வளர்க்கப்ெடுகின்றன. 

3.  ாற்றங்கால் குைம்: 3 மு ல் 5 நொள்கள் வகர வளர்ந்  இளம் மீன் குஞ்சுககள 
இவ்வககக் குளங்களில் உணவளித்து 20 நொள்கள் வகர வளர்க்கின்றனர். 

4. வைர்க்கும் குைங்கள்: இது இளம் மீன்குஞ்சுககள வளர்க்கப் ெயன்ெடுகின்றன. 

i) இகவ சற்றுப் தெரிய ொகவும் அ ிக ஆழமுகடய ொகவும் இருக்கும். 

ii) நொற்றங்கொல் குளங்களிலிருந்து தகொண்டு வரப்ெடும் குஞ்சுகள் வளர்ந்து இகவ சுமொர் 125 
மி.மீ நீளம் வளரும் வகர 3 மொ  கொலத் ிற்கு இங்கு வளர்க்கப்ெடுகின்றன. 

iii) இகவ (Finger Lings) இளரி எனப்ெடுகின்றன. 

5. இருப்புக் குைங்கள் 

     இகவ நொற்றங்கொல் வளர்க்கும் குளங்ககளவிட அளவில் தெரியகவ. இங்கு 
மீன்குஞ்சுகளுக்குச் தசயற்கக உணவளிக்கப்ெடுகிறது. வளர்ச்சியின் கவகத்க  
அ ிகரிப்ெ ற்குக் கரிம, கனிம உரங்கள் ெயன்ெடுத் ப்ெடுகின்றன. த ொற்றுப் ெரவகலத் 
 டுக்கும் தெொருட்டு ஆண்டிெயொட்டிக் மருந்துகள் ெயன்ெடுத் ப்ெடுகின்றன. கெொ ிய 
வளர்ச்சியும் மு ிர்ச்சியம் அகடந்  மீன்கள் ெிடிக்கப்ெடுகின்றன. 

1.9  ீர் உயிரி வைர்ப்பு (Aquaculture) 

நீர் உயிரிவளர்ப்பு என்ெது கட்டுப்ெடுத் ப்ெட்ட சூழலில்  ொவரம், விலங்குககள வணிக 
கநொக்க முகறயில் உற்ெத் ி தசய்யும் முகறயொகும். இது இறொல் வளர்ப்பு, மட்டி வளர்ப்பு, 
மீன் வளர்ப்பு, முத்து சிப்ெி, நண்டு வளர்ப்பு கெொன்றவற்கற உள்ளடக்கியது. 

ேீன் உணவுப்பபாருள்கைின் ஊட்டச்சத்து: 

    மீன் உணவில் விலங்கு புர ம், கவட்டமின்கள்,  ொதுக்கள் அ ிகம் கொணப்ெடுகின்றன. 
மீன் கல்லீரலில் உள்ள கவட்டமின் A த ளிவொன கண்ெொர்கவக்குப் தெரிதும் உ வுகிறது. 
கவட்டமின் B6, கவட்டமின் B12, கவட்டமின் D, ெயொட்டின், நியொசின் கெொன்ற 
கவட்டமின்ககளயும் ெொஸ்ெரஸ், தெொட்டொசியம், இரும்பு கெொன்ற  ொதுக்ககளயும் 
தகொண்டுள்ளது. இக  மனி  உடலின் வளர்ச்சிக்கு தெரிதும் துகணபுரிகிறது.  
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   மனி ப் ெயன்ெொட்டிற்குத் க கவப்ெடொ  மீன்களின் உடல்ெொகங்கள் கொல்நகட 
ககொழிகளின்  ீவன உற்ெத் ிக்குப் ெயன்ெடுத் ப்ெட்டு வருகின்றன. 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 மதன ீவைர்ப்பு (Aqiculture) 

     அறிவியல் அடிப்ெகடயில் க ன,ீ க ன், தமழுகு கெொன்ற தெொருள்ககள உற்ெத் ி 
தசய்யும் முகறக்குத் க ன ீவளர்ப்பு என்று தெயர். க ன ீசமூக அகமப்புடன் வொழும் 
உயிரினமொகும். க னகீ்கள் குழுக்களொகப் ெிரிந்து  மக்கிகடகய கவகலககளப் ெங்கிட்டுக் 
தகொள்ளும்  ிறனும் உகடயகவ. பூக்களில் உள்ள மகரந் த்துகள்ககளயும், இனிப்புத் 
 ிரவத்க யும்  ங்கள் உணவொக்கிக் தகொள்கின்றன. க னகீ்கள் ெல்கவறு பூக்களிலிருந்து 
இனிப்புத்  ிரவத்க ச் கசகரிக்கின்றன. இவ்வொறு கசகரிக்கப்ெடும்  ிரவம் க னகீ்களொல்  

விழுங்கப்ெட்டு வயிற்றுப்கெகயச் தசன்றகடகிறது. அங்கு, இது க னொக மொற்றப்ெட்டுப் 
ெின்னர்த் க னகடகளில் கசமித்து கவக்கப்ெடுகிறது. 

    ஒரு க ன்கூட்டில் மூன்று வககயொன க னகீ்கள் கொணப்ெடுகின்றன. 

1. இராணித்மதன ீ

    ஒரு க ன் கூட்டில் ஒகர ஒரு இரொணித் க ன ீமட்டுகம இருக்கும். இ ன் கவகல 
முட்கடயிடு ல். இரொணித் க னியொக வளர இருக்கும் புழுக்களுக்குக் தகொடுக்கப்ெடும் 
உணவு ரொயல் தஜல்லி எனப்ெடும். 

2. ஆண் மதனகீ்கள் 

இகவ இனப்தெருக்கத் ிற்குத்  கு ியொனகவ. இரொணித் க னயீுடன் இகணந்து 
இனப்தெருக்கம் தசய்வது மட்டுகம இவற்றின் கவகல. 

இந் ிய மீன்துகறத்  கவல்கள் 

1. தமொத்  மீன் உற்ெத் ி – உலகத் ில் 2 ஆவது இடம். 

2. கடல் மீன் உற்ெத் ி – உலகத் ில் 7 ஆவது இடம் 

3. நீர் உயிரிவளர்ப்பு – உலகத் ில் 2 ஆவது இடம். 

4. மீன் த ொழிற்துகறயின் ெங்கு – ஒரொண்டிற்கு 53000 ககொடி ரூெொய் அன்னிய 
தசலொவணி  
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3. மவளலக்காரத் மதனகீ்கள் 

    இகவ மலட்டுத் க னகீ்கள். இரொணித் க னகீயக் கவனித்துக் தகொள்ளு ல், 
க ன்கசகரித் ல், கூட்கடக் கட்டு ல், ெொதுகொப்பு கெொன்ற ெணிககளச் தசய்கின்றன. 

மதன ீஇனங்கள் 

அ) உள் ாட்த் மதன ீஇனங்கள் 

 i) ஏெிஸ் இண்டிகொ – தெொதுவொன இந் ியத் க ன ீ

ii) ஏெிஸ் டொர்கசட்டொ – ெொகறத் க ன ீ

iii) ஏெிஸ் புகளொரியொ – குட்டித் க ன ீ

ஆ) அயல் ாட்டுத் மதன ீஇனங்கள் 

i) ஏெிஸ் தமலிஃப்ரொ – இத் ொலியத் க ன ீ

ii) ஏெிஸ் ஆடம்கசொனி – த ன் ஆப்ரிக்கத் க ன ீ

மதனின் பபாருைாதார முக்கியத்துவம் 

    தெொருளொ ொரத் ில் க னகீ்களொல் உற்ெத் ி தசய்யப்ெடும் க னும், க ன் தமழுகும் 
முக்கியத்துவம் வொய்ந் கவ. 

1. க னொனது ஊட்டச்சத்து மிகுந்  ஒர் உணவொகும். ஒரு கிகலொ க ன் 3200 ககலொரி 
சக் ிகயத்  ரும்  ிறனுகடயது. 

2. இ ில் சர்க்ககர,  ொதுஉப்புகள், கவட்டமின்கள், மகரந் ங்கள், தநொ ிகள் உள்ளன. 

3. க ன் ஒரு சிறந்  கிருமிநொசினியொகும். ெொர்மிக் அமிலம் தகொண்ட ொல் சிறந்  ஒரு 
ெ ப்ெடுத்தும் தெொருளொகவும் ெயன்ெடுகிறது. 

4. உடல் ெகு ியில் கொணப்ெடும் புண்ககளக் குணப்ெடுத்துவ ற்கும், இருமல், சளி, குடல்புண் 
கெொன்றவற்கறக் குணப்ெடுத்துவ ற்கும் ெயன்ெடுகின்றது. 

5. இரத்  ிலுள்ள ைகீமொகுகளொெிகன அ ிகரிப்ெ ற்குத் க ன் முக்கியப்ெங்கு வகிக்கிறது. 

6. அடுமகனப் தெொருள்களொன தரொட்டி, ெிஸ்கட், ககக் மு லியவற்றின்  யொரிப்ெிற்கும் க ன் 
தெருமளவு ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிறது. 

மதன் பேழுகு 
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   அழகு சொ னப் தெொருள்கள், குளிர் பூச்சுக்கள், அலங்கொரப்பூச்சுகள், உயவுப் தெொருள்கள், 
முகச்சவர பூச்சுகள், களிம்பு, மருந்து  யொரிப்பு, தமழுகுவத் ி உற்ெத் ி கெொன்றவற்றிற்குத் 
க ன் தமழுகுவத் ி உற்ெத் ி கெொன்றவற்றிற்குத் க ன் தமழுகு ெயன்ெடுகிறது. 

 

 
க னகீ்களின் தசய் ிப் ெரிமொற்றம் (நடன முகற) 

பூத்க ன் 100மீ வகளவிற்குள் இருப்ெக  வட்ட நடனம் த ரிவிக்கிறது. 
அகசவு நடனம் நீண்ட த ொகலகவக் குறிக்கிறது. நடன அகசவுகள் 
பூந்க ன், சூரியனுக்கு எந்   ிகசயில் உள்ளது என்ெக க் குறிக்கிறது. 
கமற்கூறிய நடன அகசவுககள விளக்கிய ற்கொக 1973 இல் கொர்ல் வொன் 

ப்ரிஷ் என்ெவர் கநொெல் ெரிகசப் தெற்றொர். 


