
 

 

விவசாய விஞ்ஞானம் 

தரம் 13 

 

 

பாடம்: அறுவடடக்குப்பிந்திய 
ததாழில்நுட்பம் 

 

 

ததர்ச்சி: 3.0 

தரமான விடைச்சல் தபறுவதற்காக 
அறுவடடக்குப் பிந்திய ததாழினுட்ப 

முடைகள்,உத்திகடை நுணுகியாய்வார். 
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ததர்ச்சி மட்டம்: 3.1 

பயிர் விடைதபாருட்களின் முதிர்ச்சி ததாடர்பான 

தகவல்கடைத்ததடியறிவார். 

 

பயிர் விடைதபாருள்களின் முதிர்ச்சிடய இனங்காணல் 

➢ பூசினி- மாத்தன்மமயான படலம் ததாலின்மீது ததான்றுதல்.  

➢ வெண்டி- நார்த்தன்மம அற்றதாக காணப்படல். 

➢ தகாொ-இமலகள் கடும் பச்மை அல்லது இளம் பச்மை நிறமாதல் மற்றும் இமலகள் 

தமற்புறமாக ெமளந்து காணப்படும். 

➢ கரட்- உமடக்கக்கூடிய நிமலயில் காணப்படும். 

➢ பீர்க்கு- வநற்றின் நீளம் உச்ை அளமெ அமடந்தபின் வநற்றின் விளிம்புகளுக்கு இமடயில் 

வமன்மமயானதன்மம ததான்றும். 

➢ ஆமனக்வகாய்யா- வெளிப்புறம் பளபளப்பான தன்மமமய இழந்திருத்தல், ததால் பச்மை 

நிறத்திலிருந்து ஊதாநிறமாக மாறும் ைந்தர்ப்பம். 

➢ ொமழ- இமலகள் உலர தெண்டும், காயின் பச்மை நிறம் குமறய தெண்டும். 

➢ திராட்மை- காயின் நிறம் பச்மையில் இருந்து கபிலமாக மாறும். 

➢ வகாய்யா- கடும் பச்மை நிறத்தில் இருந்து இளம்பச்மை நிறமாக மாறும். 

➢ பலாப்பழம்-முள்ளு நன்கு விரிந்திருக்கும், காம்பிமட இமல மஞ்ைள் நிறமாக மாறும். 

➢ மா-காம்பின் நுனி வீங்கிக்காணப்படும், பளபளப்பான ததாற்றம் அற்றுப் தபாகும், 

பால்ெடியும் தன்மம அற்றுப்தபாகும். 

➢ மங்குஸ்தான்- கபில நிறத்திலிருந்து ஊதாநிறமாக மாறும். 

 

முதிர்ச்சி 

பயிர் விமளவபாருள்களின் முதிர்ச்சி என்பது யாததனும் பயிர் அதன் உடற்வறாழிலியல் 
ெளர்ச்சிமயப் பூர்த்தி வைய்யும் ைந்தர்ப்பம் அதாெது பயனுள்ள ஓர் உற்பத்திமயத் தருமளவுக்கு 
ெளர்ச்சியமடந்துள்ள ைந்தர்ப்பம் அல்லது நுகர்தொரின் யாததனும் ததமெமய 
ஈடுவைய்யத்தக்கதாக ெளர்ச்சியமடந்துள்ள ைந்தர்ப்பதம விமள வபாருளின் முதிர்ச்சித்தன்மம 

எனப்படும். 

 

பயிர் விடைதபாருள்களின் முதிர்ச்சித்தன்டமடய அறிந்திருப்பதன் 
முக்கியத்துவங்கள் 

➢ புலனுணர்வுச்ைந்தர்ப்பங்கள் மற்றும் தபாைமணத்தரத்மத அறிதல்- உரிய முதிர்ச்சிக் 
காலத்தில் அறுெமட வைய்யும்தபாதத விமள வபாருட்களின் மணம், சுமெ, 

நிறம்,இமழயமமப்பு,தபாைமண அமனத்மதயும் தன்னகத்தத வகாண்டிருக்கும். 

(Sensory and nutritional quality) 

➢ புத்தம் புதிய உற்பத்திகமளப் வபறுதல். 

➢ தபாதுமான ொழ்க்மகக் காலம் (Adequate shelf life) 
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➢ ைந்மத நியமங்களுக்கு ெைதியளித்தல் (Facilitate marketing)- உரிய முதிர்ச்சிக் 

காலத்தில் அறுெமட வைய்யும்தபாது தகள்வி கூடுதலாக இருக்கும். 

 

பயிர் விடைதபாருள்களின் முதிர்ச்சித் தன்டமடயத் துணியும் காரணிகள் 

➢ வபௌதிகக் காரணி - தன்னீர்ப்பு, நிமற, நீளம், வமன்மம - கடினத்தன்மம, ததாலின் நிறம் 

➢ இரைாயனக்காரணி - அமில அடக்க அளவு, pHவபறுமானம், எண்வணய் அளவு 

➢ காலம் -ெயது பூர்த்தியமடந்திருத்தல், பூக்கள் ததான்றிய பின்னர் கழிந்துள்ள நாட்களின் 
எண்ணிக்மக 

➢ உடற்வறாழிலியல் தன்மம - சுொைவீதம், உற்பத்தியாகும் எதிலீனின் அளவு 

 

முதிர்ச்சிச் சுட்டி 

 ஒரு பயிரின் விமளவபாருமள அறுெமட வைய்ய வபாருத்தமான பருெத்மத 

தீர்மானிக்கும்  காரணி முதிர்ச்சிச் சுட்டி எனப்படும். 

 

விடைதபாருள்களின் முதிர்ச்சிச் சுட்டிடய அறியும் முடைகள் 

➢ கட்புலச் தைாதமன நடத்துதல் 

o உதாரணம் : ொமழக்காய் உருண்டு திரண்ட ெடிெமாக மாறுதல் 

               

  

  

 

 

o மாங்காயின் ததாட்பகுதி உயர்தல் 

              

➢ நாட்காட்டி நாள்களின் எண்ணிக்மகப்படி- பூக்கள் ததான்றிய பின்னர் கழிந்துள்ள நாட்கள் 
அல்லது ொரங்கமளக் கணக்கிடல் 

o உதாரணம்: கதலிொமழக்குமலயில் முதலாெது ொமழச் சீப்பு 
உருொகியகாலந்வதாட்டு நாட்கமள எண்ணுதல் 

உள்நாட்டுச் ைந்மதக்கு 13 ொரங்கள் 

வெளிநாட்டுச் ைந்மதக்கு 12 ொரங்கள் 
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➢ கடினத்தன்மம / வமன்மமத்தன்மம வபறுமானம் 

இதமன அளக்க Firmness meter பயன் 

படுத்தப்படும். இதன்மூலம் விமளவபாருளின் 

வமன்மம / கடினத்தன்மம அளவிடப்படும். 

 

➢ நிறம்/ைாயல் 

 

 

 

 

➢ தன்னீர்ப்பு 

o உதாரணம் : முதிர்ந்த மாங்காய்கள் நீரில் அமிழ்ெதுடன் முதிராத காய்கள் நீரில் 

மிதக்கும். 

➢ அளவு 

o உதாரணம்: ொமழக்காயின் அகலம் 
தெணியர் இடுக்கியினால் அளக்கப்படும் 

 

 

 

ததர்ச்சி மட்டம் 3.2 

காய்கள் பழுக்கும் தசயன்முடை ததாடர்பான தகவல்கடைத் 

ததடியாய்வார். 

காய்கள் பழுக்கும் சந்தர்ப்பங்கடை வடகப்படுத்தல் 

➢ இயற்மகயாகக் காய்கள் பழுக்கும் ைந்தர்ப்பங்கள் 

➢ வையற்மகயாக காய்கமளப் பழுக்கச் வைய்யும் ைந்தர்ப்பங்கள் 

o உதாரணம்: ொமழக்காய்களுக்குப் புமகயூட்டல்/ தாெர இமலகள் இட்டு 

மெத்தல். 

பழுத்தற் தசயன்முடைக்கு அடமயப் பழவடககடை வடகப்படுத்தல் 

➢ எல்மல உச்ைப் பழங்கள் (Climacteric fruits) மாப்வபாருள் அடங்கியுள்ள பழங்கள் 

(Fruits with starch reserves) பழுக்கும் தபாதும் மூப்பமடதலின் தபாதும் உச்ை  

சுொைவீதத்மத வகாண்ட பழங்கள் இதிலடங்கும். 

    உ - ம் : மா, ொமழ, அப்பிள், வபயார்ஸ் 
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➢ எல்மல உச்ைமற்ற பழங்கள் (Non Climacteric fruits) பழுக்கும் தபாதும் 

மூப்பமடதலின் தபாதும் சுொைவீதம் உச்ை அளவுக்கு அதிகரிக்காத பழங்கள் 

இதிலடங்கும். மாப்வபாருள் அடங்கியிராத பழங்கள் (Fruits with starch reserves) 

உதாரணம் : அன்னாசி, ஸ்தராபரி, சித்திரசு, வைரி, ட்ரகன் புருட் (Dragonfruit), 

திராட்மை 

 

 

 

  

 

 

   

 

எல்டை உச்சமான பழங்கள் மற்றும் எல்டை உச்சமற்ை பழங்கள் 
ஆகியவற்றுக்கிடடயிைான தவறுபாடுகள் 

இல எல்மல உச்ைப் பழங்கள் எல்மல உச்ைமற்ற பழங்கள் 

1 பழுத்த பழங்களின் சுொை வீதம் 
அதிகரிக்கும்.  

சுொை வீதம் வதாடர்ச்சியாகக் குமறயும். 

2 அதிகளவில் எதிலீன் ொயு உருொகும். மிகச் வைாற்ப அளவில் எதிலீன் ொயு 
உருொகும். 

3 வைாற்ப அளவு எதிலீன் ொயுமெ ெழங்கி 
பழங்களில் எதிலீன் ொயு உற்பத்திமய 
அதிகரிக்கச் வைய்து பழுத்தமலத் 
தூண்டலாம்.  

எதிலீன் ொயுமெ ெழங்கிப் பழங்களின் 
எதிலீன் உற்பத்திமயத் தூண்டலாம். 

4 பறித்த பின்னரும் பழுத்தல் நிகழும் 
உ-ம்: ொமழ, ஆமனக்வகாய்யா, மா, 
வகாய்யா 

பறித்த பின்னர் பழுத்தல் நமடவபறாது. 
உ-ம்: திராட்மை. வைரி, ஸ்தராபரி, 
மரமுந்திரிமக 

 

சுொை வீதம் 

பழுக்கும் கட்டம் 

சுொை வீதம் 

பழுக்கும் கட்டம் 

சுொைவீத உச்ைம் 

(Respiratory peak) 

 

 
தநரம் 

சுொைவீத உச்ைம் இல்மல 

 

தநரம் 
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குறிப்பு: தமற்குறிப்பிட்ட தெறுபாடுகளில் பறித்த பின்னர் காய்கள் பழுக்குமா இல்மலயா 

என்பதத நமடமுமற ரீதியில் முக்கியமானதாகும். இதனால் எல்மல உச்ைநிமலயற்ற 

வதாகுதிக்குரிய பழங்கள் மரத்தில் பழுத்த பின்னதர அறுெமட வைய்யப்பட தெண்டும். 

  

தசயற்டகயாகக் காய்கடைப் பழுக்கச் தசய்வதன் அவசியம் 

➢ ைந்மதக் தகள்விக்கு அமமய ெழங்கமலப் தபணுதல். 

➢ இழப்புகமளக் குமறத்தல். 

➢ பதப்படுத்தற் வதாழிற்ைாமலகளில் பழங்கமளப் பதப்படுத்தும் ெைதிக்காக 

 

பழுக்க டவக்கும் காரணிகள் 

➢ வையற்மகயாக காய்கமளப் பழுக்கச்வைய்ெதற்குப் பயன்படுத்தப்படுென பழுக்க 
மெக்கும் காரணிகள் ஆகும் 

o உதாரணம்: எத்ரல், கல்சியம் காமபட்டு 

➢ காய்கமளப் பழுக்கச் வைய்ெதற்காகப் பயன்படுத்தும் பாரம்பரிய மற்றும் புதிய முமறகள் 

o பாரம்பரிய முமற - புமகயடித்தல் 

o புதிய முமற - எத்ரல் பயன்படுத்தல் 

 

குறிப்பு: பழங்கமளப் பழுக்கச்வைய்ய இரைாயன முமறமய விட பாரம்பரிய    

  முமறமயப் பின்பற்றுெது ஆதராக்கியமானது. 

  

 

ததர்ச்சி மட்டம்: 3.3 

அறுவடடக்குப் பிந்திய இழப்புக்கள் ஏற்படுவதில் பங்களிப்புச் 

தசய்யும்  காரணங்கடை விசாரடண தசய்வார். 

 

அறுவடடக்குப் பிந்திய இழப்புக்கள் ஏற்படுவதில் பங்களிப்புச் தசய்யும் 
காரணிகள் 

➢ பயிர் விமளவபாருள்களின் தன்மமயானது வீண்விரயமாெதில் வைல்ொக்குச் 

வைலுத்துகின்றது. அதிக ஈரலிப்பு வகாண்ட விமளச்ைல்களான பழங்கமளயும் 

காய்கறிகமளயும்நீண்டகாலம்தபணமுடியாது. 

உதாரணம்: இலங்மகயில் பழங்கள் காய்கறிகள் அறுெமடக்குப் பின்னர் 40% ெமரயான 

இழப்பும், தானியங்களில் 12% ெமரயான இழப்பும் ஏற்படுகின்றது 

➢ விமளவபாருள்களின் தன்மமக்கமமய, அவ்விமளவபாருள்கமள, நீண்ட காலம்  

மெத்திருக்கத்தக்க விமளவபாருள்கள், நீண்ட காலம் மெத்திருக்க முடியாத 

விமளவபாருள்கள் என ெமகப்படுத்தலாம். 
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விடைதபாருள்களுக்கு இடடயிைான தவறுபாடுகள் 

இல நீண்ட காலம்  மெத்திருக்கத்தக்க 
விமளவபாருள்கள்  

நீண்டகாலம் மெத்திருக்கமுடியாத 
விமளவபாருள்கள் 

1 அறுெமடயின் பின்னர் பதப்படுத்தி 
நீண்ட காலம் மெத்திருக்க முடியும். 

அறுெமடயின் பின் குறுகிய காலத்தில் 
பயன்படுத்த தெண்டும். 

2 விமளச்ைலின் ஈரலிப்பு குமறவு. விமளச்ைலின் ஈரலிப்பு அதிகம். 

3 பருமனில் சிறிய விமளச்ைல் ஆகும். விமளச்ைலின் பருமனும் திணிவும் 
அதிகம். 

4 வித்துமற தடிப்பாகக் காணப்படும் 
இதனால் உட்புறப் பகுதிகளுக்குப் 
பாதுகாப்புக் கிமடக்கும். 

வித்துமற வமன்மமயானதாமகயால் 
அகப்பகுதிகளுக்குப் பாதிப்புக்கள்  
ஏற்படும். 

5 நீண்ட காலம் ஒரு இடத்தில் 
களஞ்சியப்படுத்த முடியும். 

ஒரு இடத்தில் சில தினங்களுக்கு 
அல்லது ொரத்திற்கு மாத்திரம் 
களஞ்சியப்படுத்த முடியும். 

6 புறக் காரணிகளால் களஞ்சியப் 
படுத்தப்பட்டுள்ளமெ பாதிப்பமடயலாம். 
உதாரணம்: ஈரப்பதன், எலி 

இரண்டு முமறகளில் பாதிப்பமடயும். 
1.அகச்சூழலால்அழிெமடதல்-

தபாக்குெரத்தின் தபாது 
2.புறப்பகுதி அழிெமடதல் – 
விலங்குகளினால் ஏற்படும் பாதிப்பு 

 

அறுவடடக்குப் பிந்திய இழப்பு 

பயிர்களிலிருந்து அறுெமட வபறப்பட்டது வதாடக்கம் நுகர்தொருக்குக் கிமடக்கும் ெமர 
பல்தெறு ைந்தர்ப்பங்களில் விமளச்ைலில் ஏற்படும் அளவுரீதியானதும் தரரீதியானதுமான 

இழப்புக்கதள அறுெமடக்குப் பிந்திய இழப்புக்கள் எனப்படும். 

 

அறுவடடக்குப் பிந்திய இழப்பு நிகழுவதற்கு ஏதுவாகும் காரணிகள் 

➢ அறுெமடக்கு முந்திய காரணிகள் 

➢ அறுெமடக்குப் பிந்திய காரணிகள் 

 

அறுவடடக்கு முந்திய காரணிகள் 

நிலத்மத / களத்மதத் வதரிவு வைய்தல், பயிர் வதரிவுவைய்தல் வதாடக்கம் விமளவபாருமள 
அறுெமட வைய்தல் ெமரயில் வைல்ொக்குச் வைலுத்தும்  காரணிகதள அறுெமடக்கு முந்திய 

காரணிகளாகும். 

உதாரணம் :  

o பயிர்ச்வைய்மகயின் தநாக்கம். 

o பிரததைத்துக்குப் வபாருத்தமான பயிர்கமளத் வதரிவு வைய்தல். 

o உயர் தரமான நடுமகப் வபாருள்கமளத் வதரிவு வைய்தல். 
o பயிர்வைய் நிலத்தில் இதற்கு முன்னர் வைய்மக பண்ணிய பயிர் 
o ொனிமலக் காரணிகள் 
o நீர்பாய்ச்சுதல் 
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o பைமளயிடல் 

o தநாய் - பீமடக்கட்டுபாடு 
o விெைாய இரைாயனப் பயன்பாடு 
o கத்தரித்தலும் பயிற்றுவித்தலும் 

  

அறுவடடக்குப் பிந்திய காரணிகள் 

விமளவபாருமள அறுெமட வைய்தல் வதாடக்கம் நுகர்தொமர வைன்றமடயும் ெமர 

விமளவபாருளின் அளவிலும் தரத்திலும்; வைல்ொக்குச் வைலுத்தும் காரணிகள் அறுெமடக்குப் 
பிந்திய காரணிகளாகும் 

உதாரணம்: 

o சூழற் காரணிகள் 

▪ வெப்பநிமல 

▪ ைாரீரப்பதன் 

▪ ெளியின் கட்டமமப்பு 
o உடற்வறாழிலியல் காரணிகள் 

▪ எதிலீன் உற்பத்தி 

▪ ெளர்ச்சியும் விருத்தியும் 

▪ ஆவியுயிர்ப்பு 

▪ சுொைம் 

பயிரிலிருந்து விமளச்ைமலப் வபற்ற பின்னரும் அெற்றில் சுொைம், ஆவியுயிர்ப்பு தபான்ற உயிர்ச் 

வையன்முமறகள் வதாடர்ச்சியாக நமடவபறும். இதனால் காலம் வைல்லச் வைல்ல அமெ 

நுகருெதற்குப் வபாருத்தமற்ற நிமலக்கு மாறும். வபாருமுதல், ொடுதல், சுருங்குதல், சுமெ 

மற்றும் மணத்தில் மாற்றம் ஏற்படுதல் தபான்றன ஏற்படும். 

o உயிரியல் காரணிகள் 

    பூச்சி, பீமட, நுண்ணங்கிகள் தபான்றமெ 

o வபௌதிக / வபாறிமுமற இழப்பு 

கீறுப்படல், நசுங்குதல், தபான்றெற்றினால் காயங்கள் ஏற்படும். இதனால் 

உடற்வையன்முமறகள் தெறுபடும். தநாய் பீமடத் தாக்கத்திற்குள்ளாகும்.              

அறுெமடக்குப் பிந்திய ொழ்வுக் காலம் குமறொகக் காணப்படும். 

குறிப்பு:  

அறுெமடக்குப் பிந்திய இழப்புக்கமள ஏற்படுத்தும் இரைாயன மாற்றங்கள்: சுமெ 

குமறெமடதல், நஞ்ைாதல், நிறத்தில் மாற்றம் ஏற்படுதல் தபான்ற இழப்புகள் ஏற்படும். 

இமெதவிர, ததங்காவயண்வணய் பாண்டலமடதல், தமற்பரப்பு நிறம் மாறுபடுதல் (ொமழ) 

தபான்றனெற்மறயும் அெதானிக்கலாம். 
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ததர்ச்சி மட்டம் 3.4 

அறுவடடக்குப் பிந்திய இழப்புக்கள் நிகழும் சந்தர்ப்பங்கடை 

இனங்கண்டு அந்த இழப்புக்கடை இழிவாக்கத் திட்டமிடுவார். 

 

அறுவடடக்குப் பிந்திய இழப்பு 

பயிர்களிலிருந்து அறுெமட வபறப்பட்டது வதாடக்கம் நுகர்தொருக்குக் கிமடக்கும் ெமர 
பல்தெறு ைந்தர்ப்பங்களில் விமளச்ைலில் ஏற்படும் அளவுரீதியானதும் தர ரீதியானதுமான 

இழப்புக்கதள அறுெமடக்குப் பிந்திய இழப்புக்கள் எனப்படும். 

 

அறுவடடக்குப் பிந்திய ததாழினுட்பம் 

விமளவபாருமள அறுெமட வையதல் வதாடக்கம் நுகர்வு ெமரயில் அவ்விமள வபாருளின் 
தரத்மதப் பாதுகாத்தொறும் தமம்படுத்தத்தக்க ைந்தர்ப்பங்களில் தமம்படுத்தியும் அளவு 
ரீதியிலும் பண்பு ரீதியிலும் இழப்புக்கள் ஏற்படுெமதத் தவிர்ப்பதற்காகக் மகயாளப்படும் 
வதாழினுட்ப உத்திகமள உள்ளடக்கிய வையன்முமறதய அறுெமடக்குப் பிந்திய வதாழினுட்பம் 

ஆகும். 

அறுவடடக்குப் பிந்திய ததாழினுட்பத்தின் முக்கியத்துவங்கள் 

➢ தமலதிக அறுெமட கிமடக்கும் காலத்தில் அெற்மறப் பருெகாலம் அல்லாத 

காலங்களில் பயன்படுத்துெதற்கு ஏற்ற முமறயில் பாதுகாத்துக் வகாள்ள முடிதல். 

➢ ைந்மதயில் வபாருள்களின் விமலமயக் கட்டுப்படுத்துெதற்கு உதவுதல். 

➢ பழுதமடயத்தக்க பயிர் விமளச்ைமல நீண்டகாலத்திற்குப் தபண முடிதல். 

➢ விமளச்ைமலப் பல்ெமகமமப்படுத்த முடிதல். 

➢ தூர இடங்களுக்கும் வெளிநாட்டுச் ைந்மதக்கும் விமளச்ைமலக் வகாண்டு வைல்ெதற்கு 

ஏற்ற முமறயில் தயார்ப்படுத்திக் வகாள்ள முடிதல். 

➢ அடுத்த தபாகத்திற்குத் ததமெயான வித்துக்கமளப் வபற்றுக்வகாள்ள முடிதல் 

➢ விமளச்ைலின் தரத்மதப் பாதுகாத்துக் வகாள்ள முடிதல். 

➢ விமளச்ைல் வீணாெமத இழிெளொக்க அறுெமடக்குப் பிந்திய வதாழினுட்ப முமறகள் 

உதவுதல். 

அறுவடடக்குப் பிந்திய இழப்புக்கள் ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்கள் 

➢ அறுெமட வைய்தலின் தபாது 

➢ விமளவபாருமளச் தைகரித்தலின் தபாது 

➢ விமளவபாருமளச் சுத்தப்படுத்தலின் தபாது 

➢ விமளவபாருமளத் தரப்படுத்தும் தபாது 

➢ விமளவபாருமளக் களஞ்சியப்படுத்தலின் தபாது 

➢ விமளவபாருமளக் வகாண்டு வைல்லலின் தபாது 

➢ விமளவபாருமளப் வபாதியிடும் தபாது 

➢ விமளவபாருமளச் ைந்மதப்படுத்தும் தபாது 
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அறுவடடயின்தபாது ஏற்படும் இழப்புக்கள் 

➢ அறுெமட வைய்யும்தபாது காய்கள், பழங்கள் என்பெற்மற மரத்திலிருந்து தநரடியாக 

நிலத்தில் விழச்வைய்ெதன் மூலம் விமளச்ைலில் பாதிப்புக்கள் ஏற்படும்.  

➢ நசிபடுதல், கீறல் விழுதல் தபான்றன காரணமாக விமளச்ைலின் தமற்பரப்பிலும், 

உட்புறத்திலும் பாதிப்புகள் ஏற்படும்.  

➢ நிலத்தில் குவித்து மெப்பதால் பல்தெறு தநாய்களுக்கும் பீமடத் தாக்கங்களுக்கும் 

உள்ளாகி விமளச்ைலில் இழப்பு ஏற்படும். 

➢ விமளச்ைமலத் தாெரத்திலிருந்து தெறாக்குெதற்குப் வபாருத்தமான 

➢ உபகரணங்கமளப் பயன்படுத்தாது மகமயப் பயன்படுத்தினால் விமளச்ைலில் இழப்பு 

ஏற்படும்.  

➢ காய் அல்லது பழம் (விமளவபாருள்) மரத்துடன் வதாடர்பாகவுள்ள பகுதி (காம்பு) நீளமாக 

உள்ளொறு விடப்பட்டு அறுெமட வைய்யப்பட தெண்டும். காம்பின்றி அல்லது குறுகிய 

காம்புடன் அறுெமட வைய்யும்தபாது விமளச்ைலுக்குப் பாதிப்பு ஏற்பட ொய்ப்புண்டு. 

➢ அறுெமட தமற்வகாண்ட பின் விமளச்ைமல வெயில் படும் இடத்தில் மெத்தால் 

அதிலிருந்து நீர் ஆவியாகி ொடி விடும். இதனால் விளச்ைலுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும். 

 

விடைச்சடைச் சுத்தப்படுத்தும்தபாது ஏற்படும் இழப்புக்கள் 

1. நீரில் கழுவும்தபாது ஏற்படும் இழப்பு 

o மாைமடந்த நீரினால் கழுவும்தபாது விமளச்ைலுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும். (நச்சுப் 

பதார்த்தங்கள், தநாய்க் காரணிகள் தைர்தல்) 
o விமளச்ைமல உரிய முமறயில் சுத்தப்படுத்துெதற்குத் ததமெயான வெப்பநிமல 

நிலொவிடின் பாதிப்பு ஏற்படக் காரணமாக அமமயும்.  
o நீரில் கழுவிச் சுத்தப்படுத்தக் கூடாத விமளச்ைல்கமள நீரில் கழுவுெதனால் 

இழப்புக்கள் ஏற்படும். 
o சிலைமயங்களில் அமரகுமறயாகக் கழுவுெதாலும் பாதிப்பு ஏற்படலாம். 

 

2. ததமெயற்ற பகுதிகமள அகற்றும்தபாது ஏற்படும் இழப்பு 

o விமளச்ைலுடன் தாெரப் பாகங்களும் தைர்ந்து காணப்படும். இதனால் 

இப்பகுதிகமள அப்புறப்படுத்த தெண்டும். 

o உரிய உபகரணங்கமளப் பயன்படுத்தாது அறுெமட வைய்ெதால் நசிதல், 

காம்புடன் விமளச்ைலின் ஒரு பகுதி தெறாகுதல், காம்பு நசிபடுல் தபான்றன 

நமடவபறலாம்.  

o பயன்படுத்தும் உபகரணம் தூய்மமயற்றதாகக் காணப்படும்தபாதும், உரிய 
முமறயில் உபகரணத்மதப் பயன்படுத்தாததபாதும் விமளச்ைலுக்குப் பாதிப்பு 

ஏற்படும்.  
o மரக்கறி ெமககளில் ததமெயற்ற பகுதிகமள அதிகளவில் அகற்றும்தபாது 

விமளச்ைலின் அதிகளவு பகுதி அகற்றப்படுெதால் இழப்பு ஏற்படுகிறது. 
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தரப்படுத்தும்தபாது விடைச்சலுக்கு ஏற்படும் இழப்பு 

➢ தானியங்கள், மரக்கறிகள், பழங்கமளச் ைந்மதக்குப் வபாருத்தமான, கெர்ச்சிகரமான 

முமறயில் தயார்ப்படுத்துெதற்கு அதிகளவில் அமரத்தல் (தானிய ெமக) பட்மட 

நீக்குதல், ஒப்பமாக்குதல், நறுக்குதல் தபான்ற காரணங்களினால் வபருமளவில் 

விமளச்ைலுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும். 

➢ தானியமணிகமளக் கதிர்களிலிருந்து தெறாக்கும்தபாது வபருமளவு வித்துக்கள் 

உமடயும். வித்துக்கமளச் சுத்தப்படுத்தும்தபாது காற்தறாட்டம் காரணமாக வித்துக்கள் 

காற்றினால் வகாண்டு வைல்லப்பட்டுக் கழிவுப்வபாருள்களுடன் தைரும்.  

➢ தயார்படுத்தியபின் வபாருத்தமற்ற உமறகளினுள் வபாதியிடுெதாலும் பாதிப்பு ஏற்படும். 

 

கைஞ்சியப்படுத்தும்தபாது விடைச்சலுக்கு ஏற்படும் இழப்பு 

➢ களஞ்சியஅமறயின் வெப்பநிமல அதிகரிக்கும்தபாது விமளச்ைலுக்குப் பாதிப்பு 

ஏற்படும். வெப்பநிமல அதிகரிக்கும் தபாது விமளச்ைலின் ஈரலிப்புக் 

குமறெமடயும்(களஞ்சிய அமறயின் வகாள்ளளமெ விட அதிகளவில் 

களஞ்சியப்படுத்தும்தபாது) 

➢ களஞ்சிய அமறமயச் சுத்தமாக மெத்திருக்காதுவிடின் அதில் பூச்சி, பீமடத் தாக்கம் 

அதிகமாகக் காணப்படும். 

➢ ஒழுங்கற்ற விதத்தில் அமமக்கப்பட்டுள்ள களஞ்சிய அமறயில் களஞ்சியப்படுத்தப்படும் 

விமளச்ைல்கள் காலநிமல நிமலமமகள் காரணமாக அழிவுக்குள்ளாகும் (உ-ம்: நீரினுள் 

அமிழ்ந்து அழிெமடதல், நமனதல், பீமடகளின் தாக்கம், வெப்பநிமலமயக் 

கட்டுப்படுத்துெதற்கான உத்திகள் காணப்படாமம) 

➢ களஞ்சிய அமறயில் களஞ்சியப்படுத்தப்படும் அளமெ விட அதிகரிக்கும் தபாது அடியில் 

மெக்கப்படும் வபாதியில் உள்ள விமளச்ைலில் இழப்பு ஏற்படும். 

➢ அருகிதலா அல்லது ஒன்றாகதொ மெக்கக்கூடாத பயிர் விமளச்ைல்கமள ஒன்றாகக் 

களஞ்சியயப்படுத்துெதால் பாதிப்பு ஏற்படும். (உ-ம்: வகாடித்ததாமட,தபாஞ்சி, லீக்ஸ் 

தபான்ற மரக்கறிகமள ஒன்றாகச் தைமித்து மெத்தல்.) 

 

தகாண்டுதசல்லும் தபாது விடைச்சலுக்கு ஏற்படும் இழப்பு 

➢ வகாண்டுவைல்லும் ொகனத்தின் வகாள்ளமெ விடஅதிகளவு விமளச்ைமல அதில்ஏற்றும் 

தபாது வபாதிகளிமடதய காற்தறாட்டம் குமறெதுடன் நசிதல், விமளச்ைல் 

ொடிப்தபாகும் நிமல ஆகியன ததான்றும். 

➢ வகாண்டு வைல்லும் விமளவபாருட்கள் மூடப்படாது திறந்து காணப்படும்தபாது சூரிய 

வெப்பம், மமழ ஆகியெற்றுக்குப் பாதிப்பு ஏற்பட்டு விமளவபாருள் பாதிக்கப்படும். 

➢ ொகனத்தில் ஏற்றி இறக்கும்தபாது இழப்பு ஏற்படும். 

➢ விமளவபாருள் ஏற்றப்பட்ட ொகனத்மத ஒழுங்கற்ற முமறயில் வைலுத்துெதன் மூலமும் 

நீண்ட பிரயாணத்தின் தபாதும் விமளச்ைலில் இழப்பு ஏற்படும். 

➢ வகாண்டு வைல்லும் விமளச்ைலின் தமல் அமர்ந்து பயணம் வைய்ெதன் காரணமாகவும் 
வபாருத்தமற்ற வபாருள்கமள மெப்பதன் காரணமாகவும் விமளச்ைல் நசிதலுக்கு 

உள்ளாகும். 
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➢ வகாண்டுவைல்ெதற்கு ஏற்ற முமறயில் விமளச்ைல் வபாதிவைய்யப்படாது 

இருப்பதனாலும் இழப்பு ஏற்பட ொய்ப்புண்டு. 

 

தபாதிதசய்யும்தபாது ஏற்படும் இழப்பு 

➢ வபாதிவைய்யும்தபாது தநாய், பீமடகளால் தாக்கப்பட்ட விமளச்ைல்கமளத் தரமான 

விமளச்ைலுடன் கலந்தால் தரமான விமளச்ைலுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும்.   

➢ பல்தெறு இனத் தாெரங்களின் விமளச்ைமலப் வபாதியிட ஒதர ெமகயான வபாதியிடல் 

முமறமயக் மகயாண்டால் விமளச்ைல் இழப்பு ஏற்படும். வபாதியிடும் அளமெ விட 

அதிகளவில் வபாதிவைய்யும்தபாதும் விமளச்ைல் இழப்பு ஏற்படும்.  

➢ ஒரு வபாதியினுள் பல்தெறு இன விமளச்ைல்கமளப் வபாதியிடும்தபாதும் இழப்பு 

ஏற்படும். (உ-ம் : உருமளக் கிழங்மக, தக்காளியுடன் வபாதிவைய்யும் தபாது தக்காளி 

நசிந்துவிடும்) 

➢ தநாய், பீமடகளால் தாக்கப்பட்ட விமளச்ைல்கமளத் தரமான விமளச்ைலுடன் கலந்தால் 

தரமான விமளச்ைலுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும். வெவ்தெறு ெமகயான (தெறுபட்ட 

இனங்களின்) விமளச்ைல்கள் ஏற்ற முமறயில் வபாதிவைய்யப்பட தெண்டும். 

 

சந்டதப்படுத்தலின் தபாது விடைச்சலுக்கு ஏற்படும் இழப்பு 

➢ சூரியஒளி, கடும் காற்று, புமக, தூசு தபான்ற வபௌதிக தைதங்களினால் புறத்ததாற்ற 

ெர்ணத்தில் மாற்றம் ஏற்படும்.  

➢ களஞ்சியப்படுத்தும்தபாது, முமறயற்ற ெமகயில் மகயாள்ெதனால் ஏற்படும் நசிதல், 

உமடதல் என்பெற்றாலும் இழப்பு ஏற்படும். தமதல கூறப்பட்ட காரணங்களினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புற்ற விமளச்ைமல நீண்ட காலம் தைமித்து மெக்க முடியாது.  

➢ தைதமமடந்த விமளவபாருள்கள் இலகுவில் தநாய், பூச்சித்தாக்கங்களுக்கு உள்ளாகும். 
ைந்மதயில் பயிர் விமளச்ைமல முமறயற்ற விதத்தில் வபாதிவைய்ெதனாலும் 
காற்தறாட்டம் கிமடக்காத முமறயில் வபாதிவைய்ெதாலும் பல்தெறு ெமகப்பட்ட 
விமளச்ைல்கமள அருகருதக மெப்பதனாலும் அல்லது ஒன்றாகப் வபாதியிடுெதனாலும் 

விமளச்ைலில் அதிகளவு இழப்பு ஏற்படும். 

 

அறுவடடக்குப் பிந்திய இழப்புக்கடை இழிவைவாக்கும் உபாயங்கள் 

அறுவடடயின்தபாது ஏற்படும் இழப்புக்கடை இழிவாக்குதல் 

➢ அறுெமடச்ைந்தர்ப்பம் 

o மரக்கறிகள்,பழங்கள்,கீமரெமககள்,கிழங்குெமககள் குறித்த முதிர்ச்சிச் 
ைந்தர்ப்பத்மத அமடந்ததும் காமலயிதலதய விமளச்ைமலப் வபற்றுக் வகாள்ள 

தெண்டும். 

o காமலயில் பனி மமறயும் ைந்தர்ப்பத்திதல அறுெமட வைய்ய தெண்டும். காமல 
தெமளயில் வெப்பநிமல குமறொகக் காணப்படுெதால் சுொைம் தபான்ற 

வையன்முமறகள் அதிகளவில் நமடவபறாது. 
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o ொமழக்குமல- மு.ப.10.00 மணிக்கு முன்னரும், பி.ப.3.00 மணிக்குப் பின்னரும் 

தமற்வகாள்ள தெண்டும். இதன்தபாது சூழல்வெப்பநிமல குமறொக 

இருப்பதால் விமளச்ைலில் பாதிப்பு ஏற்படுெது இழிெளொகின்றது. 
o மாங்காமய காமலயில் அறுெமடவைய்யும்தபாது அதிலிருந்து பால் ெடியும் 

அளவு அதிகமாகும். பால் எல்லா இடங்களிலும் பரவிக் காணப்படுெதனால் 

ததாலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் விமளச்ைலும் பாதிக்கப்படும்.  

o சித்திரசுெமக,மா- மு.ப. 10.00 மணியில் இருந்து பி.ப. 3.00 மணி ெமரயான 

காலப்பகுதி வபாருத்தமானது.  

 

➢ அறுெமட வைய்தல் 

o வபாருத்தமான முதிர்ச்சியின் பின் மரக்கறிகள், பழங்கமள இழிெளொன 
பாதிப்புகளுடன் பயிர்வைய் நிலத்திலிருந்து அகற்றுததல அறுெமட வைய்தல் 

எனப்படும்.  

அறுெமட வைய்தல் பிரதானமாக இரண்டு ெமகப்படும். 

▪ மகயினால் அறுெமட தமற்வகாள்ளல் 

▪ இயந்திரங்கள், உபகரணங்கமளப் பயன்படுத்தி விமளச்ைமல அறுெமட 

வைய்தல். 

 

➢ விமளச்ைமல சுத்தப்படுத்தல் 

o வநல், தெறு தானிய ெமககளுடன் கலந்துள்ள கல், மண் தபான்றெற்மற 
அகற்றுெதற்கு அரிதட்மடப் பயன்படுத்தல் 

o மரக்கறி, பழங்கள், கிழங்கு ெமககள் ஆகியனமீது மண், தெறு வபாருட்கள் 
காணப்படலாம் இெற்மற அகற்ற 

▪ கழுவுதல் 

▪ இறந்த இமலப் பகுதிகள், தெர்ப் பகுதிகமள அகற்றுதல் 

▪ தநாய், பீமடப் பாதிப்புகள் ஏற்பட்ட பகுதிகமள அகற்றுதல் 

▪ கழுவுதல்/வெந்நீர்ப் பரிகரிப்பு வபான்ற முமறகள் பயன்படும் 

▪ பப்பாசி, மா தபான்ற பழங்களில் எற்படும் அந்திரக்தனாஸ் நுனியழுகல் 

தநாமயக் கட்டுப்படுத்துெதற்கு வெந்நீர்ப் பரிகரிப்பு வைய்யப்படுகின்றது. 

 

➢ தரப்படுத்தலின்தபாது  

o விமளச்ைலின் குறித்த பருமன், ெடிெம், ததாற்றம் என்பெற்றுக்தகற்ப 

ெமகப்படுத்தல். இதன்மூலம் விமளச்ைலின் தரத்மத உயர்த்த முடிெதுடன் கூடிய 

விமலமயப் வபற்றுக்வகாள்ளவும் முடியும். 

o தநாய், பீமடப் பாதிப்பு ஏற்பட்ட விமளச்ைமல அகற்றிவிடுதல் மூலம் தரமான 

விளச்ைலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்மபத் தவிர்த்துக் வகாள்ள முடியும்.  

 

➢ வபாதியிடலின் தபாது  

o விமளச்ைமலப் புறக்காரணிகளில் இருந்து தெறாக்கி, இழப்மப இழிொகப் தபண 

முடியும். 

o உதாரணம்: அதிக வெப்பநிமல, ஒளி, நுண்ணங்கிகள், ெளி, நீராவி, அதிர்வு 

தபான்ற புறக்காரணிகளுடன் உள்ள வதாடர்மப நீக்க முடியும். 
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o வகாண்டுவைல்லும் தபாதும் களஞ்சியப்படுத்தும் தபாதும் ஏற்படும் 

இழப்புக்கமளக் குமறத்துக் வகாள்ள முடியும். 

o ஆவிப்பறப்புமடய பதார்த்தங்கள் வெளிதயறுெமதத் தடுக்க முடியும். 

o ைந்மத ொய்ப்பு அதிகரிக்கும். 

 

➢ களஞ்சியப்படுத்தலின்தபாது 

o மரக்கறிகள், பழங்கமள அதிக ஈரப்பதன், குமறொன வெப்பநிமல உள்ள 

சூழலில் நீண்ட காலம் களஞ்சியப்படுத்தி மெக்க முடியும்.  
o தபாதியளவு காற்தறாட்டம் உள்ள சூழலில் களஞ்சியப்படுத்தி மெப்பது 

சிறந்ததாகும்.  

o ொழ்தகமெப் தபண CO2/O2விகிதம் கெனத்திற் வகாள்ளப்பட தெண்டும். 

o ஒவ்வொரு விமளச்ைலுக்கும் சிறப்பான களஞ்சிய வெப்பநிமல உள்ளது.  

 

➢ வகாண்டுவைல்லலின்தபாது  
o வகாண்டுவைல்ெதற்கு உகந்த உமறயாக அழுத்தமான தமற்பரப்மபக் 

வகாண்டதாகவும் சிறந்த காற்தறாட்டம் கிமடக்கக் கூடியதாகவும் பிளாத்திக்கு /  

பலமகப் வபட்டியினால் ஆனதாகவும் காணப்படல் தெண்டும். 

o வபாதியிடும் தபாது ததமெயற்ற முமறயில் வநருக்கி அடுக்கக் கூடாது. 

o வபாதி சுத்தஞ் வைய்யப்பட்ட பின் வபாதியிடப்பட தெண்டும். 
o வபாதியிடும்தபாது பழங்கள் ஒன்தறாவடான்று வதாடுமகயுறுெமதத் தடுக்க 

தெண்டும்.  

o பழுத்த பழங்களுடன் மரக்கறிகமளக் வகாண்டு வைல்ெது வபாருத்தமற்றதாகும். 
பழுத்த பழங்களிலிருந்து வெளிதயறும் எதிலீன் மரக்கறிகமளப் பழுக்கச் 

வைய்யும். 

o காமலதெமள, மாமலதெமளகளில் ொகனங்களில் வகாண்டு வைல்ெதன்மூலம் 

வெப்பநிமலக்கு உட்படுெமதத் தடுக்க முடியும். பகல்தெமளகளில் வகாண்டு 

வைல்லும்தபாது ொகனம் குளிரூட்டப்பட்டிருக்க தெண்டும். 
o ொகனத்தில் ஏற்றக் கூடிய அளமெ விடக் கூடுதலாகக் வகாண்டு வைல்லும்தபாது 

விமளச்ைலுக்குப் வபாறிமுமறப் பாதிப்பு ஏற்படுெதுடன் வெப்பநிமல 

உயர்வினால் ஏற்படும் பாதிப்பும் அதிகரிக்கின்றது. 
o விமளச்ைமலக் வகாண்டு வைல்லும் ொகனத்மத வமதுொக 

அமையாதுவைலுத்துெதன் மூலம் ஏற்படும் வபாறிமுமற இழப்புக்கமளக் 

குமறத்துக் வகாள்ள முடியும். 

o ொகனத்தில் ஏற்றும்தபாதும் இறக்கும்தபாதும் கெனமாக இருக்க தெண்டும்.  
o ொகனத்தில் ஏற்றி இறக்கும் வதாழிலாளர்கள் மற்றும் ஏமனதயார் 

வபாதியுமறகளின் மீது அமர்ெமதத் தவிர்க்க தெண்டும். 

 

➢ ைந்மதப்படுத்தலின்தபாது 
o தானியங்கமள திறந்தவெளிகளில் விற்பமன வைய்ெமதத் தவிர்த்து அதற்வகன 

அமமக்கப்பட்ட விற்பமன நிமலயங்களில் விற்பமன வைய்ெதனால் அெற்றிற்கு 

ஏற்படும் பாதிப்மபக் குமறத்துக் வகாள்ள முடியும்.  
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o விற்பமன நிமலயங்களில் தானிய ெமககமள அெற்றின் ெமகக்கு ஏற்பத் 
தனித்தனியாகப் வபாதியிட்டு மெப்பதனால் ஒரு விமளச்ைலில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு 

மற்மறய விமளச்ைலுக்கு கடத்தப்படுெது தடுக்கப்படுகின்றது. 

o களஞ்சியப்படுத்தும் அமற, காற்தறாட்டமுள்ள இடமாகவும் குளிரூட்டப்பட்ட 

அமறயிமனயும் வகாண்டிருத்தல் தெண்டும்.  

பயிற்சி வினாக்கள் 

1. அறுெமடக்குப் பிந்திய இழப்பு என்பது யாது? 

2. அறுெமடக்குப் பிந்திய வதாழினுட்பம் என்பது யாது? 

3. அறுெமடக்கு முந்திய இழப்பு என்பது யாது? 

4. விமளவபாருள் முதிர்ச்சிச் சுட்டி என்பது யாது? 

5. விமளவபாருமளத் தரப்படுத்தல் என்றால் என்ன? 

6. அறுெமடக்குப் பிந்திய இழப்புக்கமள இயன்ற அளவுக்குக் குமறப்பதற்காக; 

வித்துக்கமளயும், களஞ்சியங்கமளயும் தயார்ப்படுத்தும் விதத்மத விபரிக்குக? 

7. பச்மையரிசி, புழுங்கல் அரிசி ஆகியெற்றுக்கிமடயிலான தெறுபாடுகமள விபரிக்குக? 

8. அறுெமடக்குப் பிந்திய வதாழினுட்பத்தின் முக்கியத்துெத்மத விபரிக்குக? 

9. விமளவபாருட்களின் தன்மமக்தகற்ப, அெற்றின் ஆயுட்காலம் (மெத்திருக்கக்கூடிய கால 

அளவு) தெறுபடும். அந்தந்த விமளவபாருளின்படி மெத்திருக்கக்கூடிய காலஅளவு 

தெறுபடும் விதத்மத விளக்குக? 

10. சில பழெமககமள அமெ மரத்தில் உச்ை அளவுக்கு முதிர்ச்சியமடந்த பின்னதர 

அறுெமட வைய்தல் தெண்டும். அவ்ொறான விமளவபாருட்களில் காணப்படும் 

பிரதானமான இரண்டு இயல்புகமளக் குறிப்பிடுக? 

11. விெைாயப்பயிர்களில் அறுெமடக்குப் பிந்திய இழப்பு மீது வைல்ொக்குச் வைலுத்தும் 

காரணிகமளச் சுருக்கமாகத் தருக? 

12. அறுெமட வைய்யும் தபாது இடம்வபறக்கூடிய சில வையல்கள், அப்பகுதிகளில் 

அறுெமடக்குப் பிந்திய இழப்புக்கள் ஏற்படக் காரணமாகும். அவ்ொறான 

வையல்கமளயும், அெற்மற இயன்ற அளவுக்கு குமறப்பதற்காகக் மகயாளத்தக்க 

உத்திகமளயும் விபரிக்குக? 

13. விமளவபாருட்கமளக் வகாண்டுவைல்லலின் தபாது ஏற்படக் கூடிய இழப்புக்கமள 

இயன்ற அளவுக்கு குமறப்பதற்காகக் மகயாளத்தக்க உத்திகமள விபரிக்குக? 

14. வநல்மல அவிக்கும் வையன்முமறயின் குறிக்தகாள்கமளயும், பிரதானமான 

படிமுமறகமளயும் விபரிக்குக? 

15. உணவுப்வபாதியுமற ஒன்றில் காணப்பட தெண்டிய இயல்புகமள விபரிக்குக? 

16. அறுெமடக்கு முந்திய இழப்புக்கமள இயன்ற அளவுக்குக் குமறப்பதற்காகக் கெனஞ் 

வைலுத்த தெண்டிய விடயங்கமள விபரிக்குக. 
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