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விவசாய விஞ்ஞானம் 

தரம் 13 

தேர்ச்சி 1.0   

பயிர்ச்சசய்கை நடவடிக்கைைகை 

சவற்றிைரமாை நடத்துவேற்ைாைச் 

சாியான பீகடமுைாகம 

உத்ேிைகைத் ேிட்டமிடுவார் 
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தேர்ச்சி மட்டம் 1.1  

 பீகடைகை வகைப்படுத்ேி அப்பீகடைள் ைாரணமாை 

பயிர்ச்சசய்கை மீது எற்படும் ோக்ைங்ைகை 

நுணுைியாய்வார் 

பீகட 

-மனிேனுக்தைா மனிேனால் வைர்க்ைப்படும் விலங்குைளுக்தைா பயிாிடப்படும் 

பயிர்ைளுக்தைா ைைஞ்சிய விகைசபாருள்ைளுக்தைா மனிேனால் பயன்படுத்ேப்படும் 

யாதேனும் சபாருளுக்தைா சபாருைாோர ாீேியில் தசேம் விகைவிக்கும் யாதேனும் 

அங்ைி அல்லது அங்ைிக் கூட்டம் பீகட எனப்படும். 

 

பீகடக் கூட்டங்ைைின் வகைைள்  

 விலங்குப் பீகடைள் 

 ைகைைள் 

 தநாயாக்ைி நுண்ணங்ைிைள் 

விலங்குப் பீகடைைால் பயிர்ச்சசய்கையில் ஏற்படுத்ேப்படும் ோக்ைங்ைள் 

 தநாய் ைாவிைைாைத் சோழிற்படல் 

 ைைஞ்சிய விகைசபாருள்ைகைத் ோக்குவோல் அவற்றின் ேரம் குன்றுேல் 

 ஒைித்சோகுப்பு இகழயங்ைள் அழிக்ைப்படுவோல் பயிர் விகைச்சல் 

குகறவகடேல் 

ைகை 

 ோவர தபாசகண, நீர், இடவசேி, ஒைி தபான்றவற்றுக்ைாைப் பயிர்ைளுடன் 

தபாட்டியிட்டு, அவற்றின் இருப்புக்குத் ேடங்ைல்ைகை ஏற்படுத்தும் ோவரங்ைள் 

ைகைைள் எனப்படும். 

 தேகவயற்ற இடத்ேில் வைரும் எந்ேசவாரு ோவரமும் ைகை எனப்படும். 

 எந்ேசவாரு சந்ேர்ப்பத்ேிலும் பயிர்சசய் நிலத்ேிலிருந்து அப்புறப்படுத்ே 

தவண்டியனசவனக் ைருேப்படும் எந்ேசவாரு ோவரமும் ைகை எனப்படும். 
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ைகைைள் ைாரணமாைப் பயிர்ச்சசய்கையில் ஏற்படும் ோக்ைங்ைள் 

 ஒைி, இடவசேி, தபாசகணப் போர்த்ேங்ைள் ஆைியவற்றுக்ைாைப் 

தபாட்டியிடுவேன் விகைவாைப் பயிர்ைைின் வைர்ச்சி குன்றுவோல் விகைச்சல் 

குகறவகடேல் 

 பயிர் விகைசபாருைின் ேரம் குகறவகடேல்  

 தநாயாக்ைி நுண்ணங்ைிைள் ைாரணமாைப் பயிர்ைளுக்கு ஏற்படும் பாேிப்புக்ைள் 

 பயிர்ைள் தநாய்ைளுக்கு ஆைாேல் 

 பயிர்ைைில் உடற்சறாழிற்பாடுைள் சீராை நிைழாகம. 

 

பீகட நிகலகம தோன்றுவேற்ைான ைாரணங்ைள் 

 மனிேனாலாக்ைப்பட்ட சூழலில் பயிர்ச்சசய்கை நடவடிக்கைைளுக்ைாை 

இயற்கையான பயிர்க் குடித்சோகைைகை அப்புறப்படுத்துேல் ைாரணமாை 

சூழலில் இயற்கைச் சமநிகலகய ஏற்படுத்தும் அங்ைிைைின் வாழிடங்ைள் 

இல்லாசோழிேல் 

 உயிர்ப்பல்வகைகம குகறவகடேலும் இயற்கை எேிாிைள் குகறவகடேலும் 

 ஒரு ேனிப்பயிகர அல்லது சோிவு சசய்ே ஒரு சில பயிர்ைகை மாத்ேிரம் 

பயிர்சசய்ேல் 

 மீண்டும் மீண்டும் ஒதர பயிகரச் சசய்கை பண்ணுேல் 

 பாரம்பாியமான பயிர்ச் சசய்கைகயக் கைவிட்டுச் சசல்லல் 
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தேர்ச்சி மட்டம் 1.2 

விலங்குப் பீகடைகை வகைப்படுத்ேி அவற்றினால் 

ஏற்படுத்ேப்படும் தசேங்ைகை விசாரகண சசய்வார். 

 

 விலங்குப் பீகடைகை முள்ைந்ேண்டுைிைள் எனவும் முள்ைந்ேண்டிலிைள் 

எனவும் இரண்டு கூட்டங்ைைாை வகைப்படுத்ேலாம் 

 முள்ைந்ேண்டிலிைகை அவற்றின் புற இயல்புைளுக்ைகமய தமலும் 

வகைப்படுத்ேலாம்  

 பூச்சிைள் 

 சிற்றுண்ணிைள் 

 சமன்னுடலிைள் (சமாலக்ைாப் பிராணிைள்) 

  

பூச்சிைைின் சபாது இயல்புைள் 

 உருமாற்றத்கேக் சைாண்டிருத்ேல். 

 உடல் பிரோனமாை மூன்று பகுேிைகைக் சைாண்டிருத்ேல். 

 சிபுைங்ைளுடன் கூடிய வாயுறுப்புக்ைள் இருத்ேல். 

 

 

 

 

 

 

பூச்சிைைின் உருமாற்ற வகைைள் 

1.பூரண உருமாற்றம்                      2.குகற உருமாற்றம்  

உ+ம்: வண்டு                               உ+ம்: சவட்டுக்ைிைி 
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புற இயல்புைைிற்ைகமய பூச்சிக்கும் சிற்றுண்ணிக்கும் இகடயிலான 

ஒற்றுகமைள் 

1. புறக்ைவசம் உண்டு 

2. மூட்டுக் ைால்ைள் உண்டு 

3. சசட்கட ைழற்றல் உண்டு 

புற இயல்புைைிற்ைகமய பூச்சிக்கும் சிற்றுண்ணிக்கும்  இகடயிலான 

தவற்றுகமைள் 

 பூச்சி   சிற்றுண்ணி 

1.  

 

உடல் பிரோனமாை 3 

பகுேிைகைக் சைாண்டது. (ேகல, 

சநஞ்சு, வயிறு) 

உடல் பிரோணமாை இரண்டு 

பகுேிைகைக் சைாண்டது.(ேகலசநஞ்சு, 

வயிறு) 

2. 3 தசாடிக் ைால்ைள் உண்டு.           

  

4 தசாடிக் ைால்ைள் உண்டு  

3 சிபுைமுள்ை வாயுறுப்புக்ைள் 

உண்டு.    

               

சிபுைங்ைள் ைிகடயாது. சைாடுக்குக் 

சைாம்புைள்    உணரடி ஆைியன சைாண்ட 

வாயுறுப்புக்ைள்   உண்டு 

4. சபரும்பாலான பூச்சிைளுக்கு           

சிறகுைள் ைிகடயாது. 

சிறகுைள் உண்டு. 
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5. உணர்சைாம்புைள் உண்டு. உணர்சைாம்புைள் இல்கல. 

 

பூச்சிைைின் வாயுறுப்பு 

 

 

 

 

 

 

ஒவ்சவாரு வாயுறுப்பினாலும் தமற்சைாள்ைப்படும் சோழில்ைள் 

 சிபுைம் (Mandible) - உணகவ அகரத்ேல் 

 அனு (Maxilla) - உணகவப் பற்றுேல் 

இவ்வாயுறுப்புக்ைள் ேிாிபகடந்து பல்தவறு அகமப்புக்ைள் தோன்றியுள்ைன 

     -சிபுைமானது (Mandible)  புன்ேம்பமாைத் (Style) ேிாிபகடந்ேிருத்ேல். 

 

 

 

 

 

 பயிர்ைைில் பூச்சிைள் ஏற்படுத்தும் தசேங்ைைின் ேன்கமயானது 

வாயுறுப்புக்ைைின் ேன்கமக்தைற்ப தவறுபடும். 

தசேத்கே ஏற்படுத்தும் ேன்கமக்தைற்ப பூச்சிப் பீகடைைின் வகைைள் 
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 ைடிக்கும் சமல்லும் பூச்சிைள் 

 குத்ேிச் சாற்கற உறிஞ்சிக் குடிக்கும் பூச்சிைள் 

 சுரண்டிச் சாற்கற உறிஞ்சிக் குடிக்கும் பூச்சிைள் 

ைடிக்கும் சமல்லும் வாயுறுப்புக்ைகைக் சைாண்ட பூச்சிைைால் பயிர்ைைில் 

ஏற்படுத்ேப்படும் தசேங்ைள் 

 இகலப் பகுேிைகை உண்ணுேல் அல்லது சவட்டுேல். 

 பூக்ைள், ைாய்ைகை உணவாைக் சைாள்ைல் 

 அரும்புைள், இைம் நாற்றுக்ைகை உண்ணல் 

 ேண்கடத் துகைத்து உட்பகுேிைகை உண்ணல் 

குத்ேிச் சாற்கற உறிஞ்சிக் குடிக்கும் வாயுறுப்புக்ைகைக் சைாண்ட 

பூச்சிைைால் ஏற்படுத்ேப்படும் தசேங்ைள் 

 இகல விைிம்புைள் ைீழ்தநாக்ைிச் சுருைல். 

 ைாய்ைைின் மீது ைறுப்பு, ைபிலநிறப் சபாட்டுக்ைள் தோன்றுேல். 

 இகலயின் ைீழ்ப்புற தமற்பரப்பில் ைரும் பூஞ்சணம் (Sooty mould)  

வைர்ச்சியகடேல். 

சுரண்டிச் சாற்கற உறிஞ்சிக் குடிக்கும் வாயுறுப்புக்ைகைக் சைாண்ட 

பூச்சிைைால் ஏற்படுத்ேப்படும் தசேங்ைள் 

 ோவர தமற்பரப்பு  மாத்ேிரம்  சுரண்டப்பட்டிருத்ேல் 

 இகல  நடுவிகழயம்  அாிக்ைப்பட்டிருத்ேல் 

பூச்சிப் பீகடைள் ைாரணமாை ஏற்படும் பாேைமான விகைவுைள் 

 இகலப் பகுேிைகை உண்போலும் சவட்டுவோலும் ஒைித்சோகுப்பு 

தமற்பரப்பு குகறவகடேல். 

 தநாய்க் ைாவிைைாைத் சோழிற்படுேல். 

பயிர்ைளுக்குச் தசேம் விகைவிக்கும் பூச்சிைள் அல்லாே விலங்குப் 

பீகடைள் 
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 முள்ைந்ேண்டுைிைள் 

 முள்ைந்ேண்டிலிைள் 

 

தேர்ச்சி மட்டம் 1.3 

பயிர்ச்சசய்கையில் தசேங்ைகை ஏற்படுத்தும்  சவவ்தவறு 

வருணங்ைகைச் தசர்ந்ே பூச்சிைகைப் பற்றி விசாரகண 

சசய்வார். 

ஓசோப்சேரா (Orthoptera) 

 முன்சிறகுச்தசாடி சீராைத்  ேடிப்தபறி   Tagmina உருவாைியிருத்ேல்.    

 உோரணம்: சவட்டுக்ைிைி 

 உருமாற்ற வகை: குகறயுருமாற்றம் 

 வாயுறுப்பு: சவட்டியுண்ணும் வகை 

ஐசசாப்சேரா (Isoptera) 

 சிறகுைள் இன்கம, சமுோயமாை வாழுேல் 

 உோரணம்: ைகறயான் 

 உருமாற்ற வகை: குகறயுருமாற்றம் 

 வாயுறுப்பு: சவட்டியுண்ணும் வகை 

செமிப்சேரா (Hemiptera) 

 முன்சிறகுைைின் 2/3 பகுேி ேடிப்புற்று அந்ேம் சவ்வுத்ேன்கம சபற்றிருத்ேல். 

 உோரணம்: சநல் மூட்டு பூச்சி 

 உருமாற்ற வகை: குகறயுருமாற்றம் 

 வாயுறுப்பு: குற்றி உறிஞ்சும் வகை 

கேசசனாப்சேரா (Thysanoptera) 
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 சிறகுைைின் விைிம்பில் நீண்ட நார்ைள் ைாணப்படல். 

 உோரணம்: பனிப் பூச்சி 

 உருமாற்ற வகை: குகறயுருமாற்றம் 

 வாயுறுப்பு: சுரண்டி சாற்கறக் குடிப்பகவ 

தைாலிசயாப்சேரா (Coleoptera) 

 முன்சிறகுைள் வன்ைவசங்ைைாை மாறியிருத்ேல். 

 உோரணம்: சேன்னம் ைருவண்டு 

 உருமாற்ற வகை: நிகறயுருமாற்றம் 

 வாயுறுப்பு: சவட்டியுண்ணும் வகை 

டிப்சேரா (Diptera) 

 பின் சிறகுைள் சமனிகலப்படுத்ேிைைாை மாறியிருத்ேல். 

 உோரணம்: பழ ஈ 

 உருமாற்ற வகை: நிகறயுருமாற்றம் 

 வாயுறுப்பு: குற்றி உறிஞ்சும் வகை 

சலப்பிசடாப்சேரா  (Lepidoptera) 

 நிறமுள்ை சிறகுைள் ைாணப்படுேல். 

 உோரணம்: அந்துப் பூச்சி 

 உருமாற்ற வகை: நிகறயுருமாற்றம் 

 வாயுறுப்பு: சவட்டியுண்ணும் வகை 
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August 2019 

 

 

  

தேர்ச்சி மட்டம் 1.4 

பயிர்சசய் நிலத்ேில் ைாணப்படும் பல்தவறு ைகை 

வகைைகை விசாரகண சசய்வார். 

ைகைைகை சவவ்தவறு நியமங்ைைின் ைீழ் வகைப்படுத்ேல் 

வாழ்க்கைக் ைாலத்துக்கு அகமவாை 

 ஓராண்டுக் ைகைைள்:  
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ஓர் ஆண்டு ைாலத்ேில் அல்லது அேிலும் குகறவான ைாலத்ேில் வைர்ச்சிகயப் 

பூர்த்ேிசசய்து, பூத்துக் ைாய்த்து வித்துக்ைகை உற்பத்ேி சசய்ே பின்னர் இறக்கும் 

ைகைைள். 

 சீதேவியார் சசங்ைழுநீர் ; (Vernonia cinerea)  , குப்கபதமனி(Acalipha 

indica) , ைடுபைகர (Emilia sonchifolia) ,ைிராப்பைா / அமகல ((Commelina 

benghalensis) 

 பல்லாண்டுக் ைகைைள்:  

ஓர் ஆண்டுக்கு தமற்பட்ட வாழ்க்கை வட்டத்கேக் சைாண்ட ைகைைள் 

இவ்வகையில் அடங்கும். 

        பீனாறி (Lantana camara), சிறுதைாகர (Cyperus rotundus) 

 

வைரும் இடத்துக்கு அகமவாை 

 தமட்டுநிலக் ைகைைள் - குப்கபதமனி, சீதேவியார் சசங்ைழுநீர் 

 தசற்றுநிலக் ைகைைள் - வள்ைராபு, பஜிாி, துனஸ்ஸ, ேியசியம்பைா, மாறுக், 

சைாக்சமாட்கட 

 நீாில் வைரும் ைகைைள் - சல்வீனியா, ஐோில்லா, நீர்வாகழ (ஐக்தைானியா), 

ஆைாயத் ோமகர ((Pistia) 

உருவவியல் இயல்புைளுக்கு அகமவாை 

 அைன்ற இகலக் ைகைைள் - இகலைள் அைலமானகவ,வலவயுரு நரம்பகமப்பு-

ைீழ்க்ைாய் சநல்லி, ேியசியம்பை 

 புல் வகைைள் -இகலைள் ஒடுங்ைியகவ, சமாந்ேர நரம்பகமப்பு,ேண்டு உருகை 

வடிவமானகவ, இகலமடல் ைாணப்படாது – Poacea  குடும்பத் ோவரங்ைள் 

 தைாகர வகைைள் -ேண்டு முக்தைாண வடிவானது, இகல மடல் ைாணப்படாது - 

Cyberacea குடும்பத் ோவரங்ைள் 

 

அந்நிய ஆக்ைிரமிப்புக் ைகைைள் 
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யாதேனும் நாட்டிலுள்ை சூழற் சோகுேிசயான்றிகனப் பிறப்பிடமாைக் சைாண்ட 

தவதறார் நாட்டில் அேற்சைாப்பான ஒரு சூழல் சோகுேிகய வந்ேகடந்து அங்கு 

வைர்ச்சியகடந்து, அச்சூழல் சோகுேிக்தைா, உயிர்ப் பல்வகைகமக்தைா 

பாேிப்புக்ைகை ஏற்படுத்தும் ோவரம், அந்நிய ஆக்ைிரமிப்புக் ைகைைள் எனப்படும். 

அந்நிய ஆக்ைிரமிப்புக் (Invasive)ைகைைள் இந்நாட்டில் 

பரம்பியகமக்ைான ைாரணங்ைள். 

 அலங்ைாரத் ோவரங்ைைாை வைர்த்ேல். 

 விவசாயம் மற்றும் வனச் சசய்கைக்ைாைப் பயன்படுத்ேல். 

 ைடல்ைடந்து வரும் பயணிைள் மூலம் பரம்புேல். 

 ஒட்டிய நிகலயில் பரம்புேல். 

 

அந்நிய ஆக்ைிரமிப்புக் ைகைைள் ேமது இருப்புக்ைாைக் ைாட்டும் 

இகசவாக்ைங்ைள் 

 ேைாே சூழகலச் சைிக்கும் ேன்கமகயக் சைாண்டிருத்ேல். 

 ஒரு ேடகவயில் சபருந்சோகையான வித்துக்ைகை உற்பத்ேி சசய்ேல். 

 விகனத்ேிறனான வித்துப் பரம்பல் முகறைகைக் சைாண்டிருத்ேல். 

 பாேைமான சூழலிலும் நன்கு வைர்ச்சியகடயும் ேிறகனக் சைாண்டிருத்ேல் 

 தநாய்ைள், பீகடத் ோக்ைங்ைகைச் சைிக்கும் ேன்கமகயக் சைாண்டிருத்ேல். 

 அந்நிய ஆக்ைிரமிப்புக் ைகைைள் ைாரணமாை, தோன்றும் பாேைமான விகைவுைள் 

 விவசாயத்ேின் மீது சசல்வாக்கு - பயிர் வைர்ச்சி, விகைச்சல் குன்றுேல் 

 சூழலின் மீது சசல்வாக்கு - உயிர்ப் பல்வகைகம குகறவகடேல் 

 சபாருைாோரத்ேின் மீது சசல்வாக்கு - விவசாய உற்பத்ேி குகறவோல் 

வருமானம் குகறவகடயும் 

August 2019 
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இலங்கையில் விவசாய உற்பத்ேியில் அந்நிய மற்றும் ஆக்ைிரமிப்புக் ைகைைைின் 

ோக்ைத்கே விவாிக்குை. 

தேர்ச்சி மட்டம் 1.5 

ோவர தநாயாக்ைிைகை வகைப்படுத்ேி அவற்றினால் 

ஏற்படுத்ேப்படும் ோவர தநாய்ைகை விசாரகண 

சசய்வார். 

ோவர தநாய் 

யாதேனுசமாரு ைாரணி ைாரணமாை முழுத் ோவரமும் அல்லது அேன் ஒரு பகுேி, 

இயல்பான நிகலகமயிலிருந்து விலைி, அேன் வைர்ச்சியிலும் இனப்சபருக்ைத்ேிலும் 

மாற்றம் ஏற்படுேதல ோவர தநாய் எனப்படும். 

தநாய் அறிகுறி 

 ோவரத்ேில் தநாகய ஏற்படுத்தும் ைாரணி ைாரணமாை, ோவரத்ேில் ஏற்படும் சபௌேிை, 

மற்றும் உடல் சார்ந்ே மாற்றங்ைதை தநாய் அறிகுறிைள் எனப்படும். 

உோரணம்: ோவரம் வாடுேல் , வைர்ச்சி குன்றுேல் 

தநாய்க் கூம்பைம் 

 ோவரங்ைைில் தநாய் ஏற்படுவேில் நான்கு ைாரணிைள் பங்ைைிப்புச் 

சசய்ைின்றன. 
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 தநாய் நாற்பக்ைல் மூலம் இவற்றிகன ைாட்டலாம். 

 

 

 

 

 

 

 

  

ோவரங்ைைில் தநாய்ைள் ஏற்படுவேில் சசல்வாக்குச் சசலுத்தும்    

ைாரணிைள் 

 உயிாியமில் ைாரணிைள்  

தபாசகணக் குகறபாடுைள் மற்றும் தபாசகண நஞ்சாேல் ைாரணமாை ஏற்படும்/ 

ைாற்றுக்குாிய சூழற் ைாரணிைள், மண் சூழற்ைாரணிைள் ஆைியவற்றில் 

தோன்றும் தவறுபாடுைள்;  

 உயிாியல் ைாரணிைள் 

  - பற்றீாியா 

  - பங்ைசு 

  - கவரசு 

  - கபற்தறாப் பிைாஸ்மா 

  - சநமற்தறாட்டு 

 இகவ “தநாயக்ைிைள்” எனப்படும். 

 

தநாயாக்ைிைைால் ஏற்படுத்ேப்படும் தநாய்ைைின் சபாது இயல்புைள் 

 பற்றீாியா – சமன்னழுைல், முடிச்சு, இகலப் புள்ைிைள் தோன்றல் 

 பங்ைசு - இடத்ேகமந்ே புள்ைிைள் (Localized Spots)>புற்று தநாய் , (Cancer)> 

அழுைல், வாடல் 

                       நநநநநநநந 

  

      நநநநநநநந நநநநநந   நநநநந 

      

  நநநநந 
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 கவரசு - எாிவிரணம் (Necrotic Lesions), வகையப் சபாட்டுக்ைள் ((Ring Spot)), 

 பன்னிறப்படல் (Mosaic), இகலசுருைல்(Leaf Curl) 

 கபற்தறாப் பிைாஸ்மா - இகலைளும் ைாய்ைளும் சிறிோை இருத்ேல் 

 

ோவர தநாய்ைகை இனங்ைான பயன்படுத்ேப்படும் முகறைள் 

 ோவர கவரசு தநாய்ைகை இனங்ைாணப் பயன்படுத்தும் நவீன சோழினுட்ப 

முகறைள்   

 PCR Polymerase Chain Reaction, ELIZA 

 

 

ோவர தநாய்ைள் பரம்பும் வழிைள் 

 ைாவிைள் மூலம் 

 – ேக்ைாைி பன்னிறப்படு தநாய் 

 – மிைைாய் இகலச்சுருைல் தநாய் 

 – வாகழக் குருமன் 

 வைி மூலம் 

 – தேயிகல சைாப்புை தநாய் 

 – தைாப்பி துரு தநாய் 

 – பருத்ேி பற்றீாியா சவைிறல் 

 உபைரணங்ைள் மூலம் 

 – கவரசு தநாய்ைள் 

 நடுகைப் சபாருட்ைள் மூலம் 

 – பப்பாசி வகையப்புள்ைி தநாய் 

 – உருகைக்ைிழங்கு பிற்கூற்று சவைிறல் 

August 2019 
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தேர்ச்சி மட்டம் 1.6 

பீகடக்குடித்சோகை மட்டம் சோடர்பாை விசாரகண 

சசய்து பீகட முைாகமகய சவற்றிைரமாக்குவேற்ைான 

ேிட்டம் ேயாாிப்பார். 

 

பீகடக் குடித்சோகை அடர்த்ேி மீது சசல்வாக்குச் சசலுத்தும் ைாரணிைள் 
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• உணவு 

• ைாலநிகலக் ைாரணிைள் 

• இயற்கை எேிாிைள் 

• வாழ்விடம் 

 குடித்சோகை அடர்த்ேிக்கு அகமய பீகடக் ைட்டுப்பாடு சோடர்பாைத் 

ேீர்மானம் எடுக்ைப்படும். 

 குடித்சோகை அடர்த்ேிக்கு அகமய பீகடச் தசேத்ேின் மட்டத்கே 

இனங்ைாணும் தபாது எல்கலயாைக் ைருேப்படும் குடித்சோகை மட்டங்ைள்  

• சபாருைாோர தசே மட்டம் 

• சபாருைாோர நுகழவாயில் மட்டம் 

• சைாள்கை நிகல 

 

 

 

 

 

 

 

 

 இயற்கைச் சூழலில் அங்ைிைைின் குடித்சோகையடர்த்ேி சமனிகலயில் 

ைாணப்படும் 

 விவசாயச் சூழசலான்றில் பாேைமான அங்ைிைைின் குடித்சோகை அேிைாித்து 

பீகட நிகலகம உருவாைலாம்  

 அங்ைிக் குடித்சோகை அடர்த்ேியானது, சபாருைாோரச் தசேத்கே ஏற்படுத்ேக் 

கூடிய நிகலகய அகடயுமாயின் அவ்வங்ைி, பீகட எனப்படும்  

 

சபாருைாோர தசே மட்டம் (Economic Injury Level – EIL) 
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 யாதேனும் பயிர்ச்சசய்கை சபாருைாோர தசேம் விகைவிக்கும் ஆற்றகலக் 

சைாண்ட இழிவுப் பீகடக் குடித்சோகை அடர்த்ேி. 

 இேன் தபாது பீகடகயக் ைட்டுப்படுத்துவேற்குச் ஏற்படும் சசலவானது 

அப்பீகடயின் ோக்ைம் ைாரணமாை ஏற்படும் நட்டத்துக்குச் சமனாகும் 

 

 

 

சபாருைாோர தசே சோடக்ை (நுகழவாயில்) (Threshold Level) 

மட்டம் 

 யாதேனும் பீகடக் குடித்சோகையானது, சபாருைாோர இழப்பு மட்டத்கே 

அகடவகேத் ேவிர்ப்பேற்ைாைப் பீகடக் ைட்டுப்பாட்டு முகறைகைப் 

பிரதயாைிப்பகே ஆரம்பிக்ை தவண்டிய, பீகடக் குடித்சோகை அடர்த்ேி மட்டம் 

 சபாருைாோர இழப்கபத் ேவிர்த்துக் சைாள்வேற்ைாைப் பீகடக்குடித்சோகை 

அடர்த்ேிகய எப்தபாதும் சபாருைாோர தசே சோடக்ை மட்டத்கேவிடக் 

குகறவான மட்டத்ேில் தபணுேல் தவண்டும்  

 

 சைாள்கைத்ோக்ை மட்டம் (Epidemic Level - EIL) 

- பீகடக் குடித்சோகை மட்டமானது, சபாருைாோரச் தசே மட்டத்கே விட 

அேிைாிக்குமாயின் அது சைாள்கைத்ோக்ை மட்டம் எனப்படும் 

- இம் மட்டத்ேில் பீகடைகைக் ைட்டுப்படுத்துவது மிைக் ைடினமானது 

 

 அேிை அைவில் பசகை பயன்படுத்துவோல் ோவரப் பகுேிைள் சமன்கமயான 

சகேப்பிடிப்பான ேன்கமகயப் சபறுவோல், அவற்றின் மீது ேங்ைி வாழும் 

அங்ைிைைின் குடித்சோகை அேிைாித்ேல் 

 உயர் விகைச்சல் ேரும் சில பயிர்ப்தபேங்ைள் பீகடைளுக்கு சார்பைவில் 

குகறந்ே எேிர்ப்புத் ேன்கமகயக் ைாட்டுேல். 

 

சைாள்கைத் ோக்ை மட்டம் ஏற்படுவேில் சசல்வாக்குச் சசலுத்தும் 

ைாரணங்ைள் 
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 பிறிசோரு சூழலில் இருந்து புேியசோரு பூச்சி இனம், புேிய சூழலில் 

பிரதவசித்ேல் 

 விைாரங்ைள் ைாரணமாை, பீகடைைின் உக்ைிரத் ேன்கமயுகடய குலவகைைள் 

(Strains)) தோன்றுேல்.  

 அேிை அைவில் பசகை பயன்படுத்துவோல் ோவரப் பகுேிைள் சமன்கமயான 

சகேப்பிடிப்பான ேன்கமகயப் சபறுவோல், அவற்றின் மீது ேங்ைி வாழும் 

அங்ைிைைின் குடித்சோகை அேிைாித்ேல் 

 உயர் விகைச்சல் ேரும் சில பயிர்ப்தபேங்ைள், பீகடைள் சார்பைலில் குகறந்ே 

எேிர்ப்புத் ேன்கமகயக் ைாட்டுேல் 

 சதுாிப்பு முகறயில் பீகடக் குடித்சோகை அடர்த்ேிகயத் துணியலாம். 

 

தேர்ச்சி மட்டம் 1.7 

பீகட முைாகமத்துவத்துக்குப் சபாருத்ேமான 

முகறைகைத் ேிட்டமிடுவார். 

 

பீகட முைாகமத்துவம் 

• பீகடக் குடித்சோகை அடர்த்ேிகயப் சபாருைாோர இழப்பு மட்டத்துக்குக் ைீழாை 

தபணல்  

 

பீகட முைாகமத்துவ தைாட்பாடுைள் 

• பயிர்சசய் நிலத்ேில் பீகடைள் புகுவகேத் ேவிர்த்ேல்.  

• பயிர்சசய் நிலத்ேில் ஏற்சைனதவ ைாணப்படும் பீகடக் குடித்சோகை 

அடர்த்ேிகயக் ைட்டுப்படுத்ேல் (குகறத்ேல்)  

 

பீகட முைாகமத்துவ முகறைள் 

• சபாறிமுகற முகறைள் மற்றும் சபௌேிை முகறைள்  

• பயிராக்ைவியல் முகறைள்  

• உயிாியல் முகறைள்  
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• உயிர் இரசாயன முகறைள்  

• சட்டபூர்வ முகறைள்  

• இரசாயன முகறைள்  

 

சபாறிமுகற மற்றும் சபௌேிை முகறப் பீகட முைாகமத்துவம் 

-சூாிய ஒைி, சவப்பம் தபான்ற சபௌேிை சக்ேி வடிவங்ைகை அல்லது சபாறிமுகற 

முகறைகைப் பயன்படுத்ேி, பீகடக்குடித்சோகை அடர்த்ேிகய சபாருைாோர  தசே 

மட்டத்ேிற்கு ைீழ்தபணும் சசயன்முகறைள். 

 

விலங்குப் பீகடைகை முைாகம சசய்வேற்ைாைப் பயன்படுத்ேப்படும் 

சபௌேிை, சபாறிமுகற முகறைள் 

    • பீகடைகைப் கையால் தசைாித்ேல்.  

    • ையிறு, தூாிகைைள் தபான்றவற்றால் வாருேல்.  

    • ேகடைள் இடுேல் (பகச /ஒட்டும் போர்த்ேத்கேத் ேடவுேல்)  

    • சபாறி அகமத்ேல் (Traps)  

o ஒைிப்சபாறி  

o ஒலிப்சபாறி 

    • மகறப்பிடல்  

    • அேிாி உபைரணங்ைகைப் பயன்படுத்துேல் ((Vibrators))  

    • கைவகல பயன்படுத்துேல் 

 

தநாய் முைாகமத்துவத்ேின்தபாது பயன்படுத்தும் சபௌேிை, சபாறிமுகற 

முகறைள் 

• தநாய் வாய்ப்பட்டுள்ை ோவரங்ைகை அைற்றுேல்.  

• ோவரங்ைைில் தநாய்வாய்ப்பட்டுள்ை பகுேிைகை இனங்ைண்டு அைற்றுேல்.  

• பயிர் மீேிைகைப் பயிர்நிலத்ேிலிருந்து அப்புறப்படுத்ேல். 

• மண்ணில் ேீமூட்டுேல் அல்லது மண்கண அப்புறப்படுத்ேல். 
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ைகை முைாகமத்துவத்ேின்தபாது பயன்படுத்ேப்படும் சபாறிமுகற மற்றும் 

சபௌேிை முகறைள் 

• கையால் பிடுங்குேல்  

• மண்சவட்டியால் சசதுக்குேல்  

• ைாற்றுக்குாிய பகுேிைகை நீக்குேல்  

• ேீ மூட்டுேல்  

• மூடுபகட இடுேல்  

• சவள்ைப்படுத்ேல்  

• மண்கணச் சூாிய சவப்பத்ேிற்கு ேிறந்து விடுேல் 

 

பயிராக்ைவியல் பீகட முைாகமத்துவம் 

 பயிர்ப் பராமாிப்புக்ைாைப் பயன்படுத்தும் சசயற்பாடுைகை தமலும் விருத்ேி சசய்து 

அல்லது மாற்றியகமத்து பீகடக்குடித்சோகை அடர்த்ேிகய சபாருைாோர தசே 

மட்டத்ேிற்கு ைீழ்தபணும் சசயன்முகற 

 

பயிராக்ைவியல் பீகட முைாகமத்துவத்ேின் தபாது  கையாைப்படும் 

பல்தவறு உத்ேிைள் 

• ஆதராக்ைியமான /தநாய்த் ோக்ைங்ைைற்ற நடுகைப் சபாருள்ைகைப் 

பயன்படுத்ேல்  

• சுழற்சிப் பயிர்ச்சசய்கை  

• உாிய ைாலத்ேில் / தபாைத்ேில் பயிாிடலும் விகைசபாருகை அறுவகட 

சசய்ேலும்  

• சபாருத்ேமான பயிர்ைகைத் சோிவு சசய்ேல் 

• முகறகமயான நிலம்பண்படுத்ேல் சசயற்பாடுைகைப் பயன்படுத்ேல். 

• பயிர்ச் சுைாோரத்கேப் தபணுேல் 

• மண்கணக் ைிருமியழித்ேல் 

• சீரான நீர் முைாகம 

• இகட விருந்துவழங்ைித் ோவரங்ைகை அைற்றுேல் 

• சமனிகலப் பசகைகயப் பயன்படுத்ேல் 

• சபாறிப்பயிர்ைள் (Trap crops) வைர்த்ேல் 
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• எேிர்ப்பினப் பயிர்ைள் வைர்த்ேல் 

• ைலப்புப் பயிர்ச்சசய்கை 

• இகடப் பயிர்ச்சசய்கை 

• மூடுபயிர்ச்சசய்கை 

• குறித்ே இகடசவைிைைில் பயிர்ைகை நடுேல் 

உயிாியல் முகறப் பீகட முைாகமத்துவம் 

பிறிசோரு அங்ைிகயப் பயன்படுத்ேி பீகடக்குடித்சோகைஅடர்த்ேிகய சபாருைாோர 

தசே மட்டத்ேிற்கு ைீழ்தபணும் சசயன்முகற 

 

உயிாியற் ைட்டுப்பாட்டுக் ைருவிைள் 

உயிாியற் பீகட முைாகமயின்தபாது பயன்படுத்ேப்படும் அங்ைிைள் 

     • ஒட்டுண்ணிைள்  

     • இகரசைௌவிைள்  

     • தநாயாக்ைிைள் 

 

உயிாியல் பீகட முைாகமத்துவத்ேின் பிரோனமான மூன்று ைட்டங்ைள் 

• உயிாியற் ைட்டுப்பாட்டுக் ைருவிசயான்றின் (அங்ைிசயான்றின்) மூலம் 

பீகடகயக் ைட்டுப்படுத்துேல்  

• உயிாியற் ைட்டுப்பாட்டுக் ைருவிகயப் சபருக்ைி பயிர்நிலத்ேில் (ைைத்ேில்) 

விடுவித்ேல். 

• உயிாியற் ைட்டுப்பாட்டுக் ைருவிைகைப் பாதுைாத்ேல். 

 

உயிாியற்ைட்டுப்பாட்டுக் ைருவியாை அங்ைிசயான்றிகனத் சோிவு 

சசய்யும்தபாது ைவனத்ேிற்சைாள்ை தவண்டிய விடயங்ைள் 

• ைட்டுப்பாட்டுக் ைருவி ேனித்துவமானோை இருத்ேல். 

• அவ்வங்ைியின் தவறு ஒட்டுண்ணிைதைா இகரசைௌவிைதைா இல்லாேிருத்ேல். 

• உயர் இனப்சபருக்ை ஆற்றகலக் சைாண்டிருத்ேல். 

• சசய்கை பண்ணப்படும் பயிர்ைளுக்கு அவ்வங்ைிைைால் தசேம் ஏற்படாேிருத்ேல். 
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உயிாியற் ைட்டுப்பாட்டு முகறைைின் அனுகூலங்ைள் 

• விருந்துவழங்ைித் ேனித்துவம் ைாரணமாைக் குறிப்பிட்ட உயிாிைள் மட்டும் 

ோக்ைப்படும். 

• ைைத்ேில் மீேிைள் ைாணப்படுவேில்கலயாகையால் சுற்றாடலுக்குத் ேீங்கு 

விகையாது. 

• பீகடக்ைட்டுப்பாடு நீண்ட நாட்ைளுக்கு நீடிக்கும். 

• இயற்கையான உயிாியல் ைட்டுப்பாட்டு முகற மீது ோக்ைம் ஏற்படுத்ோகம. 

• புேிய பீகட வகைைள் அல்லது இனங்ைள் ஏற்படாகம. 

• பூச்சிநாசினிைள் பிரதயாைிக்ை இயலாே சந்ேர்ப்பங்ைைில் இது உேவும். 

 உ-ம் - சேன்கனச் சசய்கை தேயிகலச் சசய்கை 

 

உயிாியற் ைட்டுப்பாட்டு முகறைைின் பிரேிகூலங்ைள் 

• சூழலுக்குப் சபாருத்ேமான முகறயில் உயிாிைகைத் சோிவுசசய்ய 

தவண்டிதயற்படல். 

• விருந்து வழங்ைித் ேனித்துவம் ைாரணமாை ஒரு பீகட மட்டுதம 

ைட்டுப்படுத்ேப்படுேல். 

• பிரதயாைிக்ைப்படும் உயிாிைள் பீகடயின் வாழ்க்கை வட்டத்ேில் எப்பருவத்ேில் 

ோக்ைம் 

• விகைவிக்கும் என்பகே அறிந்ேிருக்ை தவண்டும். 

 

உயிாிரசாயனப்பீகட  முைாகமத்துவம் 

• ஓதமான் பயன்பாடு மூலம் பூச்சிப்பீகடைகை முைாகம சசய்ேல். இேற்ைாை 

பூச்சிைைின் உடற்சறாழிலியல் சோழிற்பாடுைள் மீது ோக்ைம் விகைவிக்கும் 

ஓதமான்ைள் பயன்படுத்ேப்படும் 

 

முகறைள் 

• பூச்சிப்பீகடைள் நிகறவுடலி நிகலகய அகடவகேத் ேவிர்த்ேல். 

• விலங்குப் பீகடைகை மலடாக்ைல் அல்லது விைாரமாக்ைல். 

 

பயன்படுத்ேப்படும் ஓதமான்ைள் 
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• சசட்கட ைழற்றல் சார்ந்ே ஓதமான்ைள் (Moulting hormone) 

• இைகமத்ேன்கம சார்ந்ே ஓதமான்ைள் (Juvenile hormone) 

 

 

சட்டபூர்வமான பீகடமுைாகமத்துவ முகறைள் 

• ோவர மண்டபப்படுத்ேல் மற்றும் பாதுைாப்புத் சோடர்பான சட்டத்துக்கு 

அகமவான சட்ட ேிட்டங்ைகைப் பின்பற்றி பீகடைகை முைாகம சசய்ேல் 

o சவைிவாாி மண்டபப்படுத்ேல்  (Quarantine) 

o உள்வாாி மண்டபப்படுத்ேல்  

 

இரசாயனப் பீகட முைாகமத்துவம் 

• இரசாயனச் தசர்கவைகைப் பயன்படுத்ேி பீகடைைின் உடற்சறாழிலில்ைைில் 

ேடங்ைல்ைகை ஏற்படுத்ேி பீகடைகைக் ைட்டுப்படுத்ேல் . 

 

ஒன்றிகணந்ே பீகட முைாகமத்துவம் 

• பயன்படுத்ேத்ேக்ை எல்லாப் பீகடக்ைட்டுப்பாட்டு முகறைகையும் 

உத்ேிைகையும் சபாருத்ேமானவாறு ஏை ைாலத்ேில் பயன்படுத்ேி இரசாயனப் 

போர்த்ேங்ைகை இழிவாைப் பயன்படுத்ேி பீகடக் குடித்சோகை அடர்த்ேிகயப் 

சபாருைாோர தசே மட்டத்ேிலும் குகறவான மட்டத்ேில் தபணல். 

 

ஒன்றிகணந்ே பீகட முைாகமத்துவத்ேின் அனுகூலங்ைள் 

• விவசாய இரசாயனப் போர்த்ேங்ைளுக்கு எேிர்ப்புத் ேன்கமகயக் ைாட்டும் 

அங்ைிக் குலவகைைள் உருவாவகே இழிவாக்ைல். 

• பீகட சைால்லிைள் ைாரணமாை ஏற்படும் சூழல் மாசகடேல் குகறவகடேல். 

• சாேைமான அங்ைிைள் அழிவது இழிவாேல். 

• பீகடக் ைட்டுபாட்டுக்ைான சசலவு இழிவாேல். 

• சூழற் சமனிகலகயக் ைாக்ைக்ேக்ைோை இருத்ேல் 
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தேர்ச்சி மட்டம் 1.8 

பீகடக்ைட்டுப்பாட்டுக்குப் சபாருத்ேமான பீகட 

சைால்லிைள் பற்றி விசாரகண சசய்வார். 

 

பீகடசைால்லி 

• விவசாயத்ேில் பயிர்ைளுக்தைா பயிர்ைள் சார்ந்ே விகைச்சல்ைளுக்தைா பாேிப்கப 

ஏற்படுத்தும் பீகடைகைக் ைட்டுப்படுத்ே, பயன்படுத்ேப்படும் இரசாயனப் 

போர்த்ேங்ைள் பீகட சைால்லிைள்.  

 

பீகடசைால்லிைைின் வகைைள் 

• பூச்சி சைால்லிைள்  

• ைகை சைால்லிைள்  

• பங்ைசுக் சைால்லிைள்  

 

சவவ்தவறு நியமங்ைைின் ைீழ் பீகட சைால்லிைகை வகைப்படுத்ேல் 

• சபௌேிைத் ேன்கமக்ைகமய  

• சோழிற்பாட்டுக்ைகமய  

• இரசாயனத்ேன்கமக்ைகமய  

 

பீகடசைால்லிைகை அவற்றின் சபௌேிைத் ேன்கமக்தைற்ப 

வகைப்படுத்ேல் 

• தூள் - அக்ரலிக்  

• சிறுமணி - டயசிதனான் குருணல்  
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• சசறிகுழம்பு (Emulsion) - என்தடாசல்பான்  

• தூமமாக்ைி - சபாஸ்பீன்  

 

பூச்சிசைால்லிைகை அவற்றின் சோழிற்பாட்டிற்ைகமய வகைப்படுத்ேல் 

• வயிற்று நஞ்சு - பாசாண வகை  

• சோடுகை நஞ்சு - ைாபாில்  

• சோகுேி நஞ்சு - சமதோதவற்று  

• சுவாசம் ேகடப்படுத்ேி / சுவாச நஞ்சு - சமேயில் புதராகமட்டு  

பூச்சிசைால்லிைைின் இரசாயனத் ேன்கமக்ைகமய வகைப்படுத்துேல். 

• ஓைதனா குதைாாிதனற்று - என்தடாசல்பான்  

• ஓைதனா சபாசுதபற்று - கடசமதோதவற்று  

• ைாபதமற்று - ைாபாில்  

• கபரத்ேிதராயிட்டு - அசலத்ேிாின்  

ைகை சைால்லிைகை வகைப்படுத்ேல் 

• தேர்வுத் ேன்கமக்கு அகமவாை  

• சோழிற்பாட்டுக்கு அகமவாை  

• பிரதயாைிக்கும் சந்ேர்ப்பத்துக்கு அகமவாை  

பீகடசைால்லிைகை அவற்றின் தேர்வுத் ேன்கமக்ைகமய வகைப்படுத்ேல் 

• சர்வ ைகைசைால்லி - கட கநத்ேிதரா பீதனால்  

• தேர்வுக் ைகைசைால்லி - 2.4 கடக்குதைாதரா பீசனாக்சி அசசற்றிக்ைமிலம் 

(2.4.D) 

ைகைசைால்லிைகை அவற்றின் சோழிற்பாட்டிற்ைகமய வகைப்படுேேல் 

• சோடுகைக் ைகைசைால்லிைள் - சபன்ரா குதைாபீகனற்று 

• சோகுேிக் ைகைசைால்லிைள் - M.C.P.A 
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ைகைசைால்லிைகை  அகவ பிரதயாைிக்ைப்படும் சந்ேர்ப்பத்துக்ைகமய  

வகைப்படுத்துேல் 

• சவைிப்பட முன் வகைக் ைகைசைால்லிைள் - அற்ரசீன்  

• சவைிப்பட்ட பின் வகைக் ைகைசைால்லிைள் – 3,4 DPA 

பங்ைசு சைால்லிைகை  அவற்றிலுள்ை  சசயற்படு இரசாயனப் 

போர்த்ேேிற்ைகமய வகைப்படுத்ேல் 

• சசப்புப் பங்ைசு சைால்லிைள்  

• ைந்ேைப் பங்ைசு சைால்லிைள்  

• தசேனப் பங்ைசு சைால்லிைள்  

• வட்டப்புழுக் சைால்லிைள்  

 

பூச்சி சைால்லிைைின் நச்சுத்ேன்கம (LD50) 

 யாதேனும் பீகடக் குடித்சோகையின் 50 சே வீேத்கேக் சைால்லுவேற்குத் தேகவயான 

இரசாயனப் போர்த்ே ஊட்டு (Dosage) (பீகடயின் உடல் நிகற 1 kg  இற்கு இரசாயனப் 

போர்த்ேேின் எத்ேகன மில்லிைிராம் தேகவ என்பது)  

 

(LD50)சபறுமானத்ேிற்கு (நச்சு மட்டத்ேிற்கு) அகமய பீகடசைால்லிைகை 

வகைப்படுத்ேல் 

• அேி பாேைமான (Hazardous)  

• உயர் பாேைமான  

• நடுத்ேர பாேைமான  

• சசாற்ப பாேைமான  

 

பீகட சைால்லிைைின் நச்சுத் ேன்கமயின் அடிப்பகடயில் 

தமற்சைாள்ைப்பட்ட   வகைப்படுத்ேல் (தலபலின் ைீழ் விைிம்பில் 

நிறப்பட்டியின் நிறம்) 
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• அேிை பாேைமான நச்சுத் ேன்கம சைாண்ட தசர்கவைள் -  IA (சிவப்பு 

நிறப்பட்டி) 

• உயர் பாேைமான தசர்கவைள் IB (சிவப்பு நிறப்பட்டி) 

• நடுத்ேர பாேைமான நச்சுத்ேன்கம சைாண்ட பீகட சைால்லி - மஞ்சள் 

நிறப்பட்டி 

• மிை குகறவான நச்சுத்ேன்கம சைாண்ட பீகட சைால்லி - நீல நிறப் பட்டி 

• மிைச் சசாற்ப பாேைமான நச்சுத்ேன்கமகயக் சைாண்ட வகை - III (பச்கச 

நிறப்பட்டி) 

 

பீகடசைால்லி பிரதயாைிக்கும் முகறைள் 

• இகலைள் மீது சேைித்ேல் -  ைகைசைால்லி 

• மண்ணுடன் ைலத்ேல் - பங்ைசுக் சைால்லி  

• சிவிறுேல் - பூச்சிசைால்லி 

• இகர கவத்ேல் - பூச்சிசைால்லி 

• அழிழ்த்துேல் - பூச்சிசைால்லி  

• பூசுேல் - பங்ைசுக் சைால்லி 

 

பீகட சைால்லிைகைக் கையாை முன்னர் பின்பற்ற தவண்டிய 

முற்பாதுைாப்பு நடவடிக்கைைள் 

• சபாருத்ேமான பாதுைாப்பு உகடைகை அணிேல் - வாய்க்ைவசம், கையுகற, 

ேகலயணி அணிேல்.  

• பீகடநாசினிப் சபாேியுகறப் சபயர்ச் சுட்டிகய வாசித்துத் ேரப்பட்டுள்ை 

விவரங்ைளுக்ைகமயச் சசயற்படுேல்.  

• சாியான சிவிறி (சேைிைருவி) வகைகயத் சோிவு சசய்ேல்.  

• சேைிைருவி சாியாைத் சோழிற்படுைின்றோ என்பகேச் தசாேித்துச் சாி பார்த்துக் 

சைாள்ைல்.  

• சபாருத்ேமான அைவீட்டுக் ைருவிைகைப் பயன்படுத்ேி பீகடசைால்லிக் 

ைலகவகய ஒழுங்கு முகறப்படி ேயாாித்ேல்.  
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• பீகடசைால்லிகயப் பிரதயாைிக்கும் தவகையில் மற்றுசமாருவாின் உேவிகயப் 

சபறுேல்  

•  பீகடசைால்லிக் ைலகவகயக் ைலப்பேற்ைாை ஒரு தைாகலப் பயன்படுத்துேல்.  

• சேைிைருவியில் சாியான பீச்சுமுகனகயத் சோிவுசசய்து பயன்படுத்துேல் 

 

பீகடசைால்லி  பிரதயாைிக்கும்தபாது  பின்பற்ற தவண்டிய பாதுைாப்பு  

ஒழுங்குைள் 

• வானம் சேைிவாை இருக்கும் ஒரு நாைில், ைாகலயில் /மாகலயில் பீகடசைால்லி 

பிரதயாைித்ேல், ைடுகமயான ைாற்று, ைடுகமயான சவய்யில் தபான்ற 

நிகலகமைள் ைாணப்படுமாயின் பீகடசைால்லி சிவிறுவகேத் ேவிர்த்ேல்.  

• ைாற்று வீசும் ேிகசக்குச் சசங்குத்ோைப் பீகடசைால்லி சிவிறுேல்.  

• சிவிறும் தவகையில் உணவுைள், பானங்ைள் உட்சைாள்ைல், சவற்றிகல 

சமல்லுேல், புகைபிடித்ேல் ஆைியவற்கறத் ேவிர்த்ேல்.  

• சேைிைருவியின் பீச்சுமுகன ேகடப்படும் தவகைைைில் வாயில் கவத்து 

ஊதுவகேத் ேவிர்த்ேலும், நீாில் ைழுவி அல்லது சமல்லிய இகழசயான்றிகனப் 

புகுத்ேிச் சுத்ேிைாித்துக் சைாள்ைல்.  

• பீகடசைால்லி சிவிறும் தவகையில் வியர்கவ துகடப்பகேத் ேவிர்த்ேல்.  

 

பீகடசைால்லி பயன்படுத்ேிய பின்னர் பின்பற்ற தவண்டிய பாதுைாப்பு 

ஒழுங்குைள் 

• பீகடசைால்லிப் பயன்பாட்டின் பின்னர் சவறும் சபாேியிடு சபாருள்ைகை மீைப் 

பயன்படுத்ே முடியாேவாறு நசித்து ஆழத்ேில் புகேத்துவிடுேல்.  

• சேைித்து முடிந்ே உடதனதய பயன்படுத்ேிய உபைரணங்ைகை நன்கு ைழுவி, 

அவ்வாறு ைழுவிய நீகர நீர்நிகலைைில் தசராேவாறு தவறான ஒரு குழியினுள் 

இடுேல்.  

• உடகலயும் சேைிக்கும் தவகையில் அணிந்ேிருந்ே உகடைகையும் சவர்க்ைாரம் 

தேய்த்துக் ைழுவுேல்.  

• பீகடசைால்லி ேற்சசயலாை ைண்ணுடன் சோடுகையுறுமாயின் ைண்கணக் 

கையால் சோடுவகேத் ேவிர்த்ேல், பல ேடகவைள் சுத்ேமான நீாினால் ைழுவுேல்.  
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• சேைிக்கும் தவகையிதலா அேன் பின்னதரா ேகலவலி, வாந்ேி, மயக்ைம் 

தபான்ற அசசௌைாிய நிகலகமைள் ஏற்படுமாயின் கவத்ேியசாகலக்குச் 

சசல்லல், அவ்வாறு சசல்லும்தபாது பீகடசைால்லிப் சபாேியுகறகயயும் உடன் 

சைாண்டு சசல்லல். 

தேர்ச்சி மட்டம் 1.10 

பீகடக்ைட்டுப்பாட்டின் தபாது பயன்படுத்ேப்படும் 

உபைரணங்ைைின் பயன்படுத்ேகலயும் பராமாிப்கபயும் 

சாியாைச் சசய்வார். 

பீகடசைால்லி பிரதயாைிப்பேற்ைாைப் பயன்படுத்தும் 

உபைரணங்ைகை சவவ்தவறு நியமங்ைைின் ைீழ் வகைப்படுத்ேல் 

• பயன்படுத்தும் இரசாயனப் போர்த்ேத்ேின் ேன்கமக்கு அகமய  

• இடும் ேிரவக்ைலகவயின் அைவுக்கு (ைனவைவுக்கு) அகமய  

• உபைரணத்ேின் உட்புறத் சோழிற்பாட்டுக்கு அகமய  

 

இரசாயனப் போர்த்ேத்ேின் சபௌேிைத் ேன்கமக்ைகமய, பீகடசைால்லி 

பிரதயாைிக்கும் உபைரணங்ைகை வகைப்படுத்ேல் 

 

• தூள் சிவிறி  

• சிறுமணி சிவிறி  

• ேிரவ இரசாயனப் சபாருள் சிவிறி  

• தூம சிவிறி 
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ேிரவத் சேைிைருவிைள் 

பிரதயாைிக்கும் ேிரவக் ைலகவயின் அைவுக்கு அகமய பீகடசைால்லி சிவிறும் 

உபைரணங்ைகை வகைப்படுத்ேல் 

• உயர் ைனவைவுச் சிவிறி  

• ோழ் ைனவைவுச் சிவிறி  

• மிைத் ோழ் ைனவைவுச் சிவிறி  
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உயர் ைனவைவுச் சிவிறி 

இேன் விகனத்ேிறனானது ேிரவஞ் சிவிறுவேற்ைாைப் பயன்படுத்தும் பீச்சு முகன 

(Nozzle) வகை இ ேிரவஞ் சிவிறுபவர் ஆைியவற்றுக்கு ஏற்ப தவறுபடும்.  

• சிவிறல் வீேம் உயர்வானது.  

• சிவிறும் ேிரவத் துைிைைின் விட்டம் சார்பைவில் உயர்வானது.  

 

ோழ் ைனவைவுச் சிவிறிைள் 

• சிவிறல் வீேம் (rate) இழிவானது.  

• சிவிறும் ேிரவத் துைிைைின் விட்டம் குகறவானது. 

 

மிைத் ோழ் ைனவைவுச் சிவிறிைள் 

• இவ்வகைச் சிவிறிைைில் மிைச் சிறிேைவு நீதர பயன்படுத்ேப்படும். 

• மிைச்சிறிய சிறுதுைிைகை உற்பத்ேி சசய்ைின்றகமயால், புைார் (Mist)) தபான்று 

நீர் சிவிறப்படும். 

• சிவிறல் வீேம் உயர்வானது 

• பாாிய நிலப்பரப்புக்ைளுக்ைாைப் பயன்படுத்ேலாம். 

• பீகடசைால்லிைள் மூலம் துாிேமாைப் சபறுதபறு ைிகடப்பது ஓர்அனுகூலமாகும். 

 

சேைிைருவிைைின் அைத் சோழிற்பாட்டுக்ைகமய பீகட சைால்லி 

பிரதயாைிக்ைப்படும் உபைரணங்ைகை வகைப்படுத்ேல் 

• முசல வகைத் சேைிைருவி  

• வலுத்சேைிைருவி  

 

வலுத்சேைிைருவியின் சோழிற்பாடு 

• இரசாயனப் சபாருள் இடும் சோட்டியினுள் சேைி ைகரசகல நிரப்பி மூடிகய 

இறுக்ைமாை மூடுேல். 

• பின்னர் 25:1 எனும் விைிேத்ேில் எாிசபாருளும் மசசைண்கணயும் (2T) ைலந்ே 

ைலகவகய எாிசபாருள் சோட்டியினுள் தேகவயான அைவுக்கு நிரப்பி 

மூடியினால் இறுக்ைமாை மூடுேல். 
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• பின்னர் சிவிறியின் சிறிய எஞ்சிகன சோடங்குேல்(Start). 

• மூடி சேைி ேிரவத் ோங்ைி விசிறி சேைி ேிரவம் சசல்லும் குழாய் ைாற்றுத் ோகர 

துவள் குழாய் வலுத் ேிரவச் சிவிறி 

• அப்தபாது எஞ்சினுடன் சோடுக்ைப்பட்டுள்ை மின்விசிறி அலைின் மூலம் 

ைாற்றுத்ோகர பிறப்பிக்ைப்படும். 

• அக்ைாற்றுத் ோகரயானது சபாிய துவன் குழாசயான்றினுள் (Hose) 

வழிப்படுத்ேப்பட்டுள்ைது. 

• தமலும், தமலேிை சிறுகுழாய் மூலம் இரசாயனப் சபாருள் இடப்பட்டுள்ை 

சோட்டியினுள்தை சசல்லுமாறும் வழிப்படுத்ேப்பட்டுள்ைது. 

• இக்ைாற்றுத் ோகரயினால் சோட்டியின் உட்புறத்ேில் உள்ை ைகரசல்/ 

இரசாயனப் சபாருள் ைலக்ைப்படுவதோடு அமுக்ைத்துக்கும் உள்ைாக்ைப்படும். 

• ஊசிவாய் வால்வின் (Throttle lever) இடத்கே மாற்றுவேன் மூலம், எஞ்சினின் 

தவைத்கேக் கூட்டி அல்லது குகறத்துக் சைாள்ைலாம். அேற்ைகமய மின் 

விசிறியினால் பிறப்பிக்ைப்படும் ைாற்றுத் ோகரயின் தவைம் கூடும் அல்லது 

குகறயும். 

• மூடிசநம்பின் (; (Shutter lever) இடத்கே மாற்றுவேன் மூலம், ஒரு ேடகவயின் 

தபாது சோட்டியிலிருந்து சவைிதய பாயும் இரசாயனப் சபாருைின்/ேிரவத்ேின் 

அைகவக் கூட்டி அல்லது குகறத்துக் சைாள்ைலாம். 

• அேற்ைகமய இரசாயனப் சபாருள் இடும் சோட்டியில் இருந்து வரும் 

இரசாயனப் சபாருள்/ேிரவம் சமல்லிய குழாயின் ஊடாைவும் சபாறுேி 

வால்வின் (Trigger Valve)) ஊடாைவும் குழாயின் முகனகய தநாக்ைிச் 

சசலுத்ேப்படும். 

 

ேிரவச் சிவிறி உபைரணங்ைைில் ைாணப்படும் வழுக்ைள் 
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