
  

ADMIN 1 

 

விவசாயமும் உணவுத் 

ததாழினுட்பவியலும் 

தரம் :- 10 

 

மூன்றாம் தவணை 
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பாடவிடயம்:- தாவரபபாசணண 

பதரச்ச்ி:- 8.0 

தாவரபபாசணணமுகாணமத்துவத்தினூடாக

பயிரவ்ிணைசச்ணை அதிகரிப்பதிை் 

பங்கைிப்பு தசய்வார் 

பதரச்ச்ிமட்டம்:- 8.1 தாவரபபாசணண 

மூைகங்கைின் இன்றியணமயாணமணய 

ஆய்ந்தறிவார ்
 

 

தாவர பபாசணண என்பது 

பயிரச்ச்சய்ணையில் எதிரப்ாரத்த் 

விணைசச்ணலசபறுவதற்குதாவரபபாசணைமூலைங்ைணைகுணறபாடின்

றிசரியாைவழங்கும்சசயற்பாடுதாவரபபாசரணைஎனப்படும் 

பயிரக்ளுக்கு அவசியமானபபாசணணமூைகங்கை் 

மாபபாசணணமூைகங்கை்      நுண்பபாசணணமூைகங்கை்  

            ைாபன் C      நாைம் Zn 

  ஐதரசன் H      சசம்பு Cu 

  ஒட்சிசன் O      மாங்ைனீசு Mn 

  ணநதரசன் N      சமாலிப்டினம் Mo 

  சபாசுப்பரசு  P     பபாறன் B 

  சபாட்டாசியம் K     இரும்புFe 

  ைல்சியம் Ca     குபைாரின்Cl 

  மை்னீசியம் Mg 

  ைந்தைம் S 
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பயிரக்ைிை் குணைபாட்டு அறிகுறிகை் காடட்ும் 

மூைகங்கை் 

                                  NPK 

ணநதரசன் மூைகத்தின் பயன்கை் 

 தாவர வைரச்ச்ிை்கு அவசியம் 

 விணைசச்ல் உருவாை அவசியம் 

 அமிபனாஅமிலத்தின் கூறாகும் 

ணநதரசன்குணைபாட்டுஅறிகுறிகை் 

 முதிரந்்தஇணலைை் மஞ்சை் நிறமாதல் 

 வைரச்ச்ிகுன்றி தாவரம்குறை்நிணலணய அணடதல் 

 பூை்ைை், ைாய்ைை் விைாரமணடதல் 

 விணைசச்ல் குணறதல் 

தபாசுப்பரசுமூைகத்தின்பயன்கை் 

 பவரத்ச்தாகுதியின் வைரச்ச்ிை்கு அவசியம் 

 ைலப்பிரிவுை்கு பங்ைைிப்பு சசய்யும் 

 தாவரங்ைைினுை் சை்திபரிமாற்றம் நணடசபற உதவும் 

தபாசுப்பரசு குணைபாட்டுஅறிகுறிகை் 

 தாவர வைரச்ச்ி பாதிை்ைப்படும் 

 பவரை்ைின் எை்ைிை்ணை குணறந்து வைரச்ச்ி பாதிை்ைப்படும் 

 இணலைை் முதிரமுன் இலகுவில் உதிரும் 

 சில தாவரங்ைைின் முதிரந்்த இணலைை் ஊதா நிறமாை மாறும் 

 

தபாட்டாசியம்மூைகத்தின்பயன்கை் 

 பூை்ைை் ைாய்ைைின் உற்பத்திை்கு உதவுதல் 

 சநாதியங்ைணை உயிரப்ுணடயதாை்ை பங்ைைிப்பு சசய்யும் 

 ைலங்ைைின் வைரச்ச்ிை்கு உதவும் 

தபாட்டாசியத்தின் குணைபாட்டு அறிகுறிகை் 

 இணல விைிம்புைை் மஞ்சை் நிறமணடயும் 

 இணல விைம்புைை் ைருகிய நிணலயணடயும் 

கடந்தகாைவினாக்கை் 

2019 
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1. தாவரபபாசணை சதாடரப்ான கூற்றுை்ைை் சில வருமாறு 

A.ணநதரசன்,சபாசுபரசு,சபாட்டாசியம் ஆகியன மடட்ுபம 

தாவரபபாசணைை்குபதணவயானமாபபாசணைப்சபாருடை்ைாகும் 

B.இரும்பு,சசம்பு,நாைம்,மங்ைனீசுஆகியனதாவரத்திற்குபதணவயானநு

ை்பபாசணைப்சபாருடை்ைில்சிலவாகும் 

C.கூடச்டருவில்தாவரங்ைளுை்குபதணவயானநுை்பபாசணைப்சபாருட்

ைளும்மாபபாசணைப்சபாருடை்ளும்அடங்கியுை்ைன 

பின்வருவனவற்றில் சரியான கூற்றுை்ைணை எழுதுை 

2017  

1.

 தாவரங்ைளுை்குஅத்தியவசியமாைஅணமயும்மாமூலைங்ைணைமட்

டும்சைாை்டசதரிவுஎது 

1. ைாபன்ஐதரசன்,ணநதரசன் 3. ைாபன், ணநதரசன், சபாறன் 

2. ஒட்சிசன்சபாசுபரசுைபைாரின் 4. ைல்சியம்மை்னீசியம், நாைம் 

 

2016 

1.தாவர பபாசணைை்கு இன்றியணமயாத நுன்பபாசணை   

மூலைங்ைணை மடட்ும் சைாை்ட சதாகுதி 

1. நாைம் சசம்பு ைல்சியம் ணநதரசன்  

2. மை்னீசியம் சபாட்டாசியம் ைல்சியம் ைந்தைம் 

3. சசப்பு பபாறன் ணநதரசன் சபாசுபரசு 

4. நாைம் சசம்பு மங்ைனீசு பபாறன் 
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பதரச்ச்ிமட்டம் 

8.2பயிரச்த்சய்ணகயிை்முக்கியத்துவம்தபறு

ம்பசதனப்பசணைகணைஇனங்காண்பார் 

பசதப்பசணை என்பது 

பயிரை்ளுை்கு பபாசணைணய வழங்குவதற்ைாை இடப்படும் உயிரியல் 

பதாரத்்தங்ைை் யாவும் பசதனப்பசணையாகும். 

பசதனப்பசணையின் முை்கியத்துவம் 

 பூரைபசணை,  

 நீை்டைாலத்துை்குபயன்படும்,  

 மை்ைட்டணமப்புவிருத்தியணடயும்,  

 நீரவ்டிப்புபமம்படும்,  

 நீரப்ற்றும்திறன்அதிைரிை்கும் 

 

பசதனப்பசணைவணககை் 

1)பசுந்தாட் பசணையாை  -கிைிசிறியா, பூவரசு, இப்பிலிப்பில், ைாவிைாய், 

சல்வீனியா 

2)விலங்குப் பசணைைை்  -ஆடச்டரு, மாட்சடரு, பைாழிசயரு 

3)திரவப் பசணைவணைைை்-  பைாழிசயரு தாவரஇணலைைிலிருந்து சபறப்பட்ட 

திரவப்பசணை, மை்புழுத்திரவப்பசணை, மாமிசணதலப்பசணை 

4)கூட்டுப்பசணை 

 

கூட்தடருஎன்பது 

தாவர விலங்குை் ைழிவுப் சபாருடை்ணை நுை்ைங்கிைை் மூலம் 

பகுதியாை சிணதவணடயச ்சசய்து சபறப்படுவபத ஆகும் 

 

கூட்தடரு தயாரிப்பு முணைகை் 

குவியல்முணற, குழிமுணற, கூணடமுணற, பீப்பாமுணற 
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கூட்தடருதயாரிப்புமுணை 

 முதற் பணடயாை புற்ைை் ணவை்பைால் 25 சசன்ரிமீற்றருை்கு அடுை்குதல் 

 இலகுவில் சிணதவணடயை் கூடிய பதாரத்த்ங்ைை் தாவரபாைங்ைை்         

25 சசன்ரிமீற்றர ்அடுை்குதல் 

 விலங்குப் பசணை  15-20 சசன்ரிமீற்றர ்இடல்  

 இவ்வாறு தாவர மற்றும் விலங்கு பதாரத்த்ங்ைை் என  1.8 மீற்றர ்

உயரத்திற்கிடல் 

 பதாரத்்தங்ைணை மூடுதல் 

 பின் முதலாவது புரட்டல்  1 மாதத்தாலும் 

 இரை்டாவது புரட்டல் அடுத்த ஒரு மாததத்ாலும் 

 மூன்றாவது புரட்டல் அடுத்த ஒரு மாதத்தாலும் புரட்டுதல்  

 பின்னர ்பயன்படுதத்லாம் 

 

கடந்தகாைவினாக்கை் 

2019 

1)பின்வருவனவற்றுை் கூடச்டரு தயாரிப்பு சசயன்முணறணய 

விணரபுபடுத்துவதற்கு பமற்சைாை்ைத்தை்ை மிைப் சபாருத்தமான 

நடவடிை்ணை யாது? 

 1.கூடச்டரு தயாரிப்பதற்ைான மூலப்சபாருடை்ணை சபாலித்தீன் 

 விரிப்பின் மீது குவித்து ணவத்தல் 

 2.கூடச்டரு குவியணலபுரடட்ும் ைாலஇணடசவைிணய அதிைரிை்ை 

 சசய்தல் 

 3.வைியுடன் சதாடுணையுறாத வணையில் கூடச்டரு குவியணல 

 ைறுப்பு சபாலித்தீனினால் மூடுதல் 

 4.பயன்படுத்தப்படும் மூலப்சபாருடை்ணை சிறு துை்டுைைாை 

 சவடட்ுதல் 

2018 

1)பசுந்தாட்பசணை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுை்ைைில் சரியானவற்ணற 

சதரிவு சசய்ை 

A.பசுட்தாட ்பசணைைளுை்கு அவணரத் தாவரங்ைை் மிைவும் 

உைந்தணவயாகும் 

B.ஓரைவு மிைவும் முற்றிய தாவரப் பாைங்ைை் பசுந்தாட் பசணைைைாை 

பயன்படுத்த மிைவும் உைந்தணவயாகும் 
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C.வயலில் நடுணை சசய்யப்பட்ட சைணல பசுந்தாட்பசணையாை 

மை்ணுடன் ைலை்ை முடியும் 

பின்வருவனவற்றில் சரியான கூற்றுை்ைை் எணவ? 

 

2) கூடட்ுப் பசணை தயாரிை்கும் சபாழுது தாவரப்பாைங்ைை் உை்கும்  

சசயன்முணறணய அதிைரிை்கும் சாதைமான முணறயில் பாதிை்கும் 

சசயற்பாடு எது? 

 1.மூலப்சபாருடை்ணை முடிஉலரந்ிணறயில் பபைல் 

 2.ைாற்றின்றிய நிணலயில் மூலப்சபாருடை்ணை பபைல் 

 3.மூலப்சபாருடை்ணை சிறிய துை்டுைைாை சவடட்ுதல் 

 4.மூலப்சபாருடை்ணை ைலை்ைம் இணடசவைிணய அதிைரித்தல் 

 

2017  

1)குவியல் முணறயில் கூடச்டருணவ தயாரிை்ைம் 

பபாதுபசதனப்பதாரத்்தங்ைை்சிணதவணடயும்சசயற்பாடண்டஅதிைரிை்

ைஉதவும்சசயற்பாடாைஅணமவது 

1.

 ைாற்பறாட்டம்உடச்சல்லாதவாறுபசதனப்பதாரத்்தகுவியணலநன்

குமூடிணவத்தல் 

2.

 மாதாந்தம்குவியலின்மணறப்ணபஅைற்றிநீரச்தைித்துகுவியணலப்

புரடட்ுதல் 

3. நாை்சதாறும்குவியலின்மணறப்ணபஅைற்றிநீரச்தைித்தல் 

4. பசதனப்பதாரத்்தமாைஅதிைைவில்ணவை்பைாணலஇடுதல் 

2016 

1.

 பின்வரும்சபாரடை்ளுை்தரம்மிை்ைபசுந்தாட்பசணையாைபயன்ப

டுத்தமிைப்சபாருதத்மானசபாருைாவது 

1. உலரந்்துவிழும்ைாய்ந்தஅஇணலைைாகும் 

2. நன்குமுதிரச்ச்யணடந்தபசியதாவரஇணலைைாகும் 

3. இைம்இப்பிலிப்பில்இணலைைாகும் 
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4. அணரமுதிரச்ச்ிணயசைாை்டகிைிசிறிடியாஇணலைைாகும் 

 

 

 

 

பதரச்ச்ிமட்டம் 

8.3 பயிரச்த்சய்ணகயிை் பயன்படுத்தப்படும் 

இரசாயன பசணை வணககணை 

இனங்காணை் 

 

இரசாயன பசணை என்பது 

சசயற்ணையாை உற்பத்தி சசய்யப்படும் பசணையாகும் 

 

இரசாயன பசணை வணககை் 

1 ணநதரசன் பசணைகை்-  

 

பசணைகை் 
 

வீதம் தபௌதீகஇயை்பு 
 

யூரியா N H3  N 46% சவை்ைிறமானது 

உருை்ணடயானது 

நீரில் நன்கு ைணரயை் 

கூடியது 
 

அசமானியம் 

சல்பபற்று  

N 21% சவை்ைிறமானது 

சிறியபைிங்குருவானது 

நீரில் எைிதில் 

ைணரயை்கூடியது 
    

 

2 தபாசுப்பரசு பசணைகை்-  
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பசணைகை் 
 

வீதம் தபௌதீகஇயை்பு 
 

பாணறப் 

சபாசுப்பபற்று 

 P3O5   27-30% ைபில நிறமானது 

பைிங்குருவானது 

நீரில்ைணரயாது 
 

மும்ணம 

சுப்பரச்பாசுப்பபற்று 

TSP 

P3O5  45% இைம் சாம்பல் 

நிறமானது 

உருை்ணடயான 

குருைல் நீரில் பகுதி 

அைவில் ைணரயை் 

கூடியது 
 

 

3 தபாட்டாசியம் பசணைகை்- 

 

பசணைகை் 
 

வீதம் தபௌதீகஇயை்பு 
 

 

மியூரிபயற்று ஒவ் 

சபாட்டாசு MOP  

K20-60% சசங்ைபில 

நிறமானது சிறிய 

பைிங்குருவானது 

நன்கு நீரில் ைணரயை் 

கூடியது 
 

சபாட்டாசியம்சல்பபற்று

  
K20-48%45% சவை்ைிறமானது 

சிறிய 

பைிங்குருவானது 

நன்கு நீரில் ைணரயை் 

கூடியது 
 

 

    

 

சந்ணதயிை் உை்ை கைணவப் பசணைகை் 

 பிரதான தாவர பபாசணை மூலைங்ைைில் ஒன்றுை்கு பமற்பட்ட 

மூலைங்ைணை சைாை்ட பசணையாகும். 

 

பூரண கைணவ பசணை 
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 NPK  மூன்ணறயும் சைாை்ட பசணை 

 

குணை கைணவ பசணை 

 NPK இல் ஏதாவது இரை்டு மூலைம் சைாை்ட பசணை 

 

 

கடந்தகாை வினாக்கை் 

2018 

1) இரசாயன பசணைைை் பற்றிய தரப்படட்ுை்ை கூற்றுை்ைைில் சரியான 

கூற்ணற சதரிவுசசய்ை 

 1.சநல்லுை்ைான பமற்ைடட்ுப் பசணையில் சபாசுபரசு 

உை்ைடை்ைப்பட்டிருை்கும் 

 2.சநல்லுை்கு பதணவயான அணனத்து ணநதரசன் பசணைைளும் 

ஆரம்ப நிலப் பை்படுத்தலின் பபாது பிரபயாகிை்ைப்படும் 

 3.ஒரு முழுணமயான இரசாயன பசணைை் ைலணவயில் ணநதரசன் 

சபாசுபரசு மற்றும் சபாட்டாசியம் ஆகியன உை்ைடை்ைப்பட்டிருை்கும் 

 4.ஆை்டுப் பயிரரை்ளுை்கு சபாசுபரணச வழங்ை பாணறப் 

சபாசுப்பபற்று சபாருத்தமானது 

2) பயிரை்ைிலிருந்து அதிைரித்த விணைசச்ணலப் சபறுவதற்ைாை 

இரசாயன பசணையிடுவது 

 1.ைடும் மணழ ைாலங்ைைிலாகும் 

 2.மை்ைானது அதிைைவில் உலரந்்துை்ை பபாதாகும் 

 3.மை்ைானது ஓரைவு ஈரலிப்பாை இருந்த பபாதாகும் 

 4.மை்ைிலுை்ைபசதனப்பதாரத்்தங்ைைின்அைவுகுணறந்துை்ை

 பபாதாகும் 

2017 

1.மும்ணம சுப்பர ் சபாசுப்பபற்று பயிரச்சய்ணையில் சபாதுவாை 

பயன்படுத்தப்படும் பசணை வணையாகும் இந்த பசணை வணையில் 

அடங்கியுை்ை சபாசுபரசின் சதவீதம் 

1. 20%  2. 27%                     3. 45%   4 60% 
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2016  

1.சசங்ைபிலநிறமானது பைிங்குருவானதும் நீரில் நன்கு ைணரயை் 

கூடியதுமான இரசாயனபசணை 

1. யூரியா    3. மும்ணம சுப்பர ்சபாசுப்பபற்று  

2. மியூரிபயற்று சபாட்டாசு 4. பாணறப் சபாசுப்பபற்று 

 

 

பதரச்ச்ி மட்டம் 

 8.4 விணனத்திைனாக பசணைகணைப் 

பயன்படுத்துவார ்

 

பசணையிடும் முணைகை் 

1. மண்ணுக்குபிரபயாகித்தை் 

 வீசியிடல் - சநல் 

 பவரை்ளுை்கு அை்ணமயிலிடல்  - இறப்பர ்சதன்ணன வாணழ 

 வரிணசயிலிடல் - அன்னாசி 

 குழிைைிலிடல் – வைரந்்த இறப்பர ்சசய்ணை 

 நீரப்்பாசன நீருடன் ைலந்து இடல் 

 

2.இணைகளுக்கு திரவங்கணை பிரபயாகித்தை் 

 

பசணைப் பயன்பாட்டு விணனத்திைன் என்பது 

 மை்ைிற்கு இடப்படும் பசணை பயிரை்ைினால் பயன்படுத்தப்படும் 

ஆற்றல் ஆகும். 

 

பசணைப் பயன்பாட்டின் விணனத்திைணன அதிகரிக்கும் 

பபாது கவனிக்க பவண்டிய விடயங்கை் 

 மை்ைில் அடங்கியுை்ை பபாசணை அைவு, 
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 ைாலநிணல நிணலணம 

 மை்ைின் ஈரலிப்பு, பசணையிடல் முணற 

 பயிர ்சந்தரப்்பம் 

 ைணை ைடட்ுப்படுதத்ல் 

 ஒன்றிணைந்த தாவரபபாசணை முைாணமத்துவம் 

 

 

 

ஒன்றிணணந்ததாவரபபாசணணமுகாணமத்துவம் 

 பசதனப்பசணைைை் இடப்படட்ு மை்ைில் சபௌதீை இரசாயன 

உயிரியல் இயல்புைை் விருத்திசசய்யப்படட்ு மிகுதிப் பபாசணைத ்

பதணவணய பூரத்்திசசய்ய இரசாயன பசணையிடல். 

 

தனிப் பசணை இடுவதாை் கிணடக்கும் அனுகூைங்கை் 

 பயிரின் பதணவை்பைற்ப இடலாம் 

 இலாபைரமானது  

 மை் தன்ணமை்ைணமய மாற்றலாம் 

 

இரசாயன பசணையின் அனுகூைங்கை் 

 விணரவில் அைத்துறிஞ்சும் 

 பதணவை்பைற்ப வழங்ைலாம் 

 பிரபயாகித்தல் இலகுவானது 

 ைைஞ்சியப்படுத்தல் இலகுவானது 

இரசாயன பசணை இடுவதாை் ஏை்படும் பாதிப்புக்கை் 

 மை்ைின் ph சபறுமானம் சாதைமற்றதாைமாறலாம்  

 சிபாரச்ிணன விட அதிைம் இட்டால் தாவரம் இறை்ைலாம் 

 

கடந்தகாைவினாக்கை் 

2018 

1.ஒன்றிணைந்த தாவரபபாசணை முைாணமத்துவதத்ில் மை்ைின் 

இரசாயன சபௌதீை மற்றம் உயிரியல் பை்புைைானணவ பசதனப் 

பசணை  பிரபயாகிப்பதன் மூலம் பமம்படுத்தப்படும் அபத பவணை 
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பயிரின் பபாசணைத ் பதணவணய நிவரத்்தி சசய்வதற்கு இரசாயன 

பசணைைளும் பயன்படுத்தப்படும் 

A .பயிரை்ளுை்கு வழங்ைை்கூடிய நான்கு பசதனபசணை வணைைணை 

குறிப்பிடுை 

B. பசதனப்பசணைஇடவதானாலானநான்குஅனுகூலங்ைணைத்தருை 

 

2.பயிரை்ளுை்கு பதணவயான ணநதரசன் சபாசுபரசு மற்றும் 

சபாட்டாசியம் ஆகியவற்ணற வழங்ைை்கூடிய பநரடியான 

இரசாயனபசணை ஒன்று வீதம் குறிப்பிடட்ு அவ் ஒவ்சவாரு பசணைை 

ணையும் பவறுபடுத்தி இனங்ைாைை் கூடிய தனிதத்ுவமான இயல்பு 

ஒன்று வீதம் தருை? 

3.ணநதரசன் குணறபாடு ைாரைமான பயிரை்ைில் ைாைை் கிணடை்கும் 3 

அறிகுறிைணை குறிப்பிடுை 

2017 

1.பாடசாணல வைவில் பசரும் பசதன ைழிவுைணை பயன்மிை்ை விதத்தில் 

பயன்படுத்தத்தை்ை விதங்ைை் இரை்ணட எழுதுை 

 

2016 

1.பயிரை்ைில் ஏற்படும் ணநதரசன் குணறபாடண்ட நீை்குவதற்சைன 

பயன்படுத்தை்கூடிய இரசாயன பசணைைை் இரை்ணடை் குறிப்பிடுை 

2.1. a. பயிரச் ் சசய்ணையின் பபாது மை்ணுை்கு பசதனப்பசணை 

இடுவதன் அனுகூலம் யாது? 

b.பயிரச்ச்சய்ணையின் பபாது மை்ணுை்கு இடப்படும் இரசாயன 

பசணைைைின் விணனத்திறணன அதிைரிை்ைத்தை்ை முணறைை் 2 தருை?  

 

பீணட முகாணமத்துவம் 

பதரச்ச்ி 
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பயிரச்த்சய்ணகயின் பைன்தரு தன்ணமணய 

அதிகரிப்பதை்காக தபாருத்தமான பீணடக் 

கட்டுப்பாடட்ு முணைகணை பயன்படுத்துவர் 

 

பதரச்ச்ி மட்டம் 9.1 

பீணட வணககணை இனம்கண்டு அவை்றுக்கு 

உதாரணங்கணை சமரப்்பிப்பார் 

 

பீணடகை் 

 மனிதனுை்கு அல்லது மனிதனால் வைரை்்ைப்படும் விலங்குைை், 

சசய்ணை பை்ைப்படும் பயிரை்ை், பயன்படுத்தப்படும் 

உபைரைங்ைளுை்கு பாதிப்ணபஏ ற்படுத்தும் அணனதத்ு அங்கிைளும் 

பீணட எனப்படும். 

 

 

 

படீை வடைைள்

fisfs; Nehahf;fpfs;
G+r;rpfSk;> G+r;rpfs; 

my;yhj gpw 
tpyq;FfSk;
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பதரச்ச்ிமட்டம்  9.2 

சிைப்பான விணைசச்ணை தபறுவதை்தகன 

கணைகணைக் கட்டுப்படுத்துவார் 

 

கணைகை் 

நாம் விரும்பி வைரை்்கின்ற பயிரை்ை் தவிரந்்த ஏணனய பயிரை்ை் 

அணனத்தும் ைணைைை் எனப்படும் 

 

கணைகைின்தபாதுஇயை்புகை் 

 விணரவாைப் பரவும் தன்ணம 

 தைாத சூழல் நிணலணமைணையும் சகித்து வைரை் கூடியது 

 ஆழமான பவரூட்டத்ணதை் சைாை்டது 

 குறுகிய வாழ்ை்ணை வட்டத்ணதை் சைாை்டணவ 

 பல்பவறு பரம்பல் முணறைணைை் சைாை்டணவ 

 

கணைகைின்அனுகூைங்கை் 

 சபரும்பாலான தாவரங்ைை் மூலிணைத் தாவரமாைப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 ைால்நணடைளுை்கு உைவாைப் பயன்படுகின்றது. 

 மை்ைரிப்ணபத் தடுை்கின்றது 

 தணர அலங்ைாரமாை பயன்படுகின்றது. 

 பசணை 

 அலங்ைாரப் சபாருை் உற்பத்திை்கு பயன்படுகின்றது. 

 

கணைகைின் பிரதிகூைங்கை் 

 பபாசணை , நீர,் சூரியஒைிை்குப் பபாட்டி ஏற்படல் 

 விணைசச்லின் தரம் குன்றுதல் 

 உற்பத்திச ்சசலவு அதிைரித்தல் 

 நீரப்்பாசனத்திற்கு இணடயூறாை இருத்தல் 

 விருந்து வழங்கியாைத ்சதாழிற்ப்படல் 
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கணைகணை வணகப்படுத்தை் 
 

 

 

 

கணைக்கட்டுப்பாட்டு முணைகை் 

• பயிராை்ைவியல் முணறைை் 

 (பயிரச்ச்சய்ணை நடவடிை்ணையின் பபாபத ைணைைை்    

                ைடட்ுப்படுதத்ும் முணற) 

• சபாறிமுணற 

(பயிரச்ச்சய்ணையின் பபாது ைணைைணை ணையாபலா அல்லது 

உபைரைங்ை் மூலமாைபவா ைடட்ுப்படுத்தல்) 
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• உயிரியல் முணற  

  (பல்பவறு உயிரங்கிைணைப் பயன்படுத்தி             

                         ைணைைணைை் ைடட்ுப்படுதத்ல) 

• இரசாயன முணற 

  (இரசாயன ைணைநாசினிணயப் பயன்படுத்தி  

                       ைணைைணைை் ைடட்ுப்படுதத்ுதல்) 

• சட்டமுணற 

  (தாவரம் சதாடரப்ான பல்பவறு சட்டங்ைை் மூலம்  

                        பீணடைணைை் ைடட்ுப்படுதத்ல்) 

  

ஆக்கிரமிப்புக் கணைகை் 

பிறநாடுைைில் இருந்து எமது நாட்டிற்கு அறிமுைமாகி 

அசச்ுறுத்தலாை உை்ை ைணைைை் ஆை்கிரமிப்புை் ைணைைை் 

எனப்படும். 

உதாரைம்:-  

 பாதீனியம் 

 விபடலியா 

 பிலிப்ணபன்ஸ் பயரப்வை்ஸ் 
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பதரச்ச்ிமட்டம் 

9.3 – தாவரபநாய்க் கட்டுப்பாட்டிை்தகன 

தபாருத்தமான உத்திகணைப் 

பயன்படுத்துவார.் 

தாவரபநாய்கை் 

தாவரங்ைை் சாதாரை நிணலயிலிருந்து அசாதாரை நிணலை்கு 

மாறுதல் தாவரபநாய்ைை் எனப்படும் 

 

தாவரபநாய்ஏை்படும்சந்தரப்்பங்கை் 

 பநாய்ை் ைாரைிைை் மூலம் 

 பாதைமான ைாலநிணல ைாரைமாை 

 பபாசணனை் குணறபாடு ைாரைமாை 

 பபாசணனப் பதாரத்்தங்ைை் நஞ்சாதல் 

 

பநாய்க் காரணிகை் 
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பை்றீரியா பநாய் அறிகுறிகை் 

 தாவரங்ைை் திடீசரன வாடுதல் 

 இணழயங்ைைில் சசதில்ைை் ஏற்படும் 

 தாவர இணழயங்ைை் அழுைல் ஏற்படட்ுை் ைாைப்படும் 

பங்கசு பநாய் அறிகுறிகை் 

 இணலைை், இணழயங்ைணை சுற்றி பூஞ்சைம் ைாைப்படும் 

 தாவர இணழயங்ைைில் குற்றுை்ைை் பபான்ற அணமப்பு 

ைாைப்படும் 

 தாவர இணழயங்ைை் அழுகிய நிணல ைாைப்படும் 

 

ணவரசு பநாய் அறிகுறிகை் 

 இணலைை் மஞ்சை் நிறமணடதல் 

 இணலைை் குறை் நிணலயணடதல் 

 இணல நரம்புைை் புணடத்தல் 

 சைாதத்ு முணனைை் ஏற்படல் 

 

தநமை்பைாடட்ு பநாய் அறிகுறிகை் 

 பவர ்முடிசச்ுை்ைை் ைாைப்படல் 

 படிப்படியாை தாவரம் நலிவணடயும் 

 இணலைைின் எை்ைிை்ணை குணறவணடயும் 

 

தாவர பநாய்க் கடட்ுப்பாடு 

தாவரம் ஒன்றின் பநாய் ஏற்படுவதற்கு பநாய்ை்ைாரைி, விருந்து 

வழங்கித் தாவரம், சூழல் நிணலணம ஆகிய மூன்றும் சசல்வாை்குச ்

சசலுத்துகின்றன. 

பின்வரும் வழிமுணைகை் மூைம் தாவர பநாய்கணை 

கடட்ுப்படுத்தைாம் 

1. பநாய்ைைின் எை்ைிை்ணைணய குணறத்தல் 

2. விருந்து வழங்கியின் மீது பநாய்ை் ைாரைிைை் 

வைரச்ச்ியணடவணத  தடுத்தல் 

3. பநாயாை்கிைளுை்கு பாதைமான சூழ்நிணலணய ஏற்படுத்தல் 
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பநாய் முக்பகாணி 

 

 பநாய் ைாரைிைைின் குடிதச்தாணைணய குணறத்தல். 

 மை்ணைத ்சதாற்றுநீை்ைல் 

 பநாயற்ற நடுணைப் சபாருடை்ணைபயன்படுத்தல். 

 பநாய்ை் ைாவிப் பூசச்ிப் பீணடைணை அழித்தல். 

 வித்து சிகிசண்ச அைித்தல் 

 ஆளுணை இல்ல வணைைணை பயன்படுத்தல். 

 

 விருந்து வழங்கித் தாவரத்தின் மீது பநாய்க் 

காரணிகை் வைரச்ச்ி அணடவணதத் தடுத்தை் 

 எதிரப்்பினங்ைணைப் பயிரிடல் 

 விருந்து வழங்கித் தாவரங்ைணை முழுணமயாை 

பயிரச்சய்நிலத்தில் இருந்து அைற்றுதல். 

 விருந்து வழங்கித் தாவரங்ைை் உறுதி அணடயுமாறு சமநிணல 

ைலணவ பசணை இடல் 

 

தபாதுவாகக்காணப்படும்தாவரபநாய்கை் 

பங்கசுபநாய்கை் 

1)அடியழுகுதை் 

பநாய்ை்ைாரைி - பிந்தியம்,பியூசாரியம்,ணறசசாை்பரனியம் 

பநாய்அறிகுறிகை்:-   

 வித்து முணைதத்ு நிலத்துை்கு அை்மித்த தை்டுப்பகுதி 

அழுைலுை்கு உட்படட்ு தாவரம் சாய்தல் 

 வித்திணலைை் உலரந்்து ைறுப்பு நிறமாை ைாைப்படுதல் 

கடட்ுப்பாடட்ு முணை 

 பநாயற்ற விணதைணை நடுதல் 

 வித்து சிகிசண்ச பமற்சைாை்ைல் 

 மை் சதாற்றுநீை்ைம் 

 பங்ைசு நாசினி பிரபயாைம் 

 

2)அந்த்ரக்பனாஸ் 
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பநாய்ை்ைாரைி - சைாலபராற்றிை்ைம் 

பநாய்அறிகுறிகை் 

 இணலைை் மீது ஒழுங்கின்றிய மஞ்சை்ைபில ைருங்ைபில அல்லது 

ைறுப்புநிற புை்ைிைை் பதான்றல். 

 புை்ைிைை் பதான்றி சபருத்து ைருங்ைாலி நிறமாகும் 

 விணைசச்லில் நீர ்வடியும் புை்ைிைை் பதான்றி பின் ைருங்ைபில 

நிறமாை மாறும் 

 ைடட்ுப்பாடட்ு முணறைை் பநாய்ை்கு எதிரப்்புணடய பபதங்ைணை 

பயிரிடல் பநாய் வாய்ப்பட்ட தாவர பாைங்ைணை எரித்தல் 

 இணலைை் மீது நீரப்டாதவாறு நீரப்்பாசனம் சசய்தல் 

 

 

பை்றீரியா பநாய்கை் 

01.பை்றீரியா வாடை் 

பநாய்ை்ைாரைி:- சூபடாபமானஸ்சசாலபனசியாரம் 

பநாய் அறிகுறிகை் 

 தை்டின் அைவிணழயம் மங்குதல் 

 தை்ணட சவட்டியவுடன் சைி பபான்ற திரவம் சவைிபயறல் 

 தாவரம் வாடி பின் இறத்தல் 

 

கடட்ுப்பாடட்ுமுணைகை் 

 சுழற்சி முணற பயிற்சசய்ணை 

 எதிரப்்பினங்ைணை பயிரிடல் 

 சிறப்பான நீரவ்டிப்ணப ஏற்படுதல் 

 மை்ணை சதாற்று நீை்ைம் சசய்தல் 

 

ணவரஸ்பநாய்கை் 

01.இணைசச்ித்திர வடிவ பநாய் 

பநாய்ை்ைாரைி - ணவரஸ் 

பநாய் அறிகுறிகை் 

நாற்றுை்ைை் குறல் நிணல அணடதல் 
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 இணலைைில் மஞ்சை் ைலந்த பசண்சநிற சித்திரவடிவம் 

பதான்றுதல் 

 பூை்ைை் ைாய்ைை் விைாரமணடதல் 

கடட்ுப்பாடட்ு முணைகை் 

 பநாயாை்கிைணை ைடட்ுப்படுத்தல் 

 விருந்து வழங்கிைணை அைற்றுதல் 

 சுழற்சி முணற பயிற்சசய்ணை 

 எதிரப்்பினங்ைணை பயிரிடல் 

 

02.வாணழதகாத்துமுணனபநாய் 

பநாய் அறிகுறிகை் 

 இணலைை் சநருை்ைமாை ஒன்று பசரந்்து சத்திர வடிவமாகும் 

 ைை்ணு பணடைை் குணறவணடயும் 

 நாற்றுை்ைை் குறல் நிணலஅணடயும் 

 புதிய இணலைை் மஞ்சை் ைலந்து பசண்ச நிறமாகும் 

 

கடட்ுப்பாடட்ு முணைகை் 

 பநாயற்ற நாற்றுை்ைணை நடுதல் 

 பநாய்ை் ைாவிைணை அழித்தல் 

 பநாய் ஏற்பட்ட தாவரத்ணத பிடுங்கி எரித்தல் 

 

தநமை்பைாடட்ு பநாய்  (பவரம்ுடிசச்ுபநாய்) 

01. பநாய்ை்ைாரைி -வட்டப்புழு 

பநாய் அறிகுறிகை் 

 பவரை்ை் முடிசச்ுைை் ஏற்படல் 

 நாற்று வாடுதல் 

 நாற்று நலிவணடதல் ைடட்ுப்பாடட்ு முணறைை் 

 

கடட்ுப்பாடட்ு முணைகை் 

 சுழற்சி முணற பயிற்சசய்ணை 

 எதிரப்்பினங்ைணை பயிரிடல் 

 மை்ணை சதாற்று நீை்ைம் சசய்தல் 
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பதரச்ச்ிமட்டம் 

9.4 – பூசச்ிமை்றும் பூசச்ிகை் அை்ைாத 

பீணடகை் ஆகியவை்றிணனக் கட்டுப்படுத்த 

தபாருத்தமான உத்திகணைப் 

பயன்படுத்துவார.் 

 

பூசச்ி மை்றும் பூசச்ி அை்ைாத பீணடகை் 

பூரணஉருமாை்ைம் 

முடண்ட   -   குடம்பி  -  கூடட்ுப்புழு -  நிணறயுடலி 

உதாரைம் 

 வை்ைத்துப்பூசச்ி 

 அந்துப்பூசச்ி 

 வை்டு 

 

குணைஉருமாை்ைம் 

முடண்ட  -   அைங்கு -  நிணறயுடலி 

உதாரைம் 

 மூடண்டபூசச்ி 

 அழுை்ைைவன் 

 தத்திைை் 

 

பூசச்ிபீணடகை் பயிரக்ளுக்கு பசதம் ஏை்படும் விதங்கை் 

01. இணழயங்கணைதமன்றுஉண்ணுதை் 

 அவுலை்ைபபாறா 

 ஏப்பிலை்ைைா 

 பழஈ 
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02. இணழயங்கணை குத்திசாை்ணை உண்ணை் 

 சநல்மூடண்ட பூசச்ி 

 ஜங்பைாை மூடண்டப் பூசச்ி 

 பூசச்ிசுை்ைாம்பு மூடண்டப் பூசச்ி 

 

03. ணவரஸ்மை்றும்பிைாஸ்மாபநாய்காவியாகததாழிை்பாடை் 

 ஏபிடட்ுைை் 

 தத்திைை் 

 மூடண்டப்பூசச்ி 

 

04. கூடுகணை அணமக்க இணைகணைச ்சுருடட்ுதை் 

 சநல் இணலசச்ுருட்டிப் புழு 

 ைத்தரி இணலசச்ுருட்டிப் புழு 

 

பூசச்ிகை் அை்ைாத பீணடகை் 

 சிற்றுை்டிைை்  -  மூடட்ுை்ைாலிைை் 

 பறணவைை்   -  ணமனா, கிைி 

 சமல்லுடலிைை்   -  நத்ணத 

 முணலயூட்டிைை்  -  எல, முை்ைம்பன்றி, சவைவால் 

 

 

 

 பூசச்ிைை், பூசச்ிைை்அல்லாதபீணடைணைைட்டுப்படுத்தும்முணறைை் 
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அதிக அைவிை் தாக்கும் பூசச்ி பீணடகை் 

01. ைபிலநிறதத்தி 

  பாதிப்புை்குை்ைாகும் பயிர ்  :- சநல் 

பாதிப்ணப ஏற்ப்படுத்தும் பருவம் :- அைங்கு, நிணறயுடலி  

கடட்ுப்பாடுத்தும்முணைகை் 

 பபாைத்தில் ஒன்றாை பயிரச்சய்தல் 

 சசடிைளுை்குஇணடயிலானஇணடசவைிைணைஅதிைரித்தல் 

 எதிரப்்பினங்ைணைபயிரிடுதல் 

 இரசாயனபீணடநாசினிைணைவிசிறல் 

 

02. பழஈ 

பாதிப்புை்குை்ைாகும் பயிர ்  :- மாவாணழ ,சைாய்யா 

பாதிப்ணப ஏற்ப்படுத்தும் பருவம் :- குடம்பி 

கடட்ுப்பாடுமுணைகை் 

 நிலத்தில்விழும்ைாய்ைணைஆழமாைபுணதத்தல் 

 சபரபமான்; சபாறிணயபயன்படுத்தல் 

 இரசாயன பீணடநாசினிைணை விசிறல் 

03. அவுலை்ைப்பபாரா 

பாதிப்புை்குை்ைாகும் பயிர ்  :- குை்ைரப்ிற்பறசிபயகுடும்பம் 

பாதிப்ணபஏற்ப்படுத்தும் பருவம் :- குடம்பி, நிணறயுடலி 

கடட்ுப்பாடட்ு முணைகை் 

 ணையால் அல்லது ணைவணலயால் குடம்பி ,கூடட்ுப்புழு 

நிணறயுடலி என்பவற்ணற பிடித்து அழித்தல் 

 இரசாயனபீணடநாசினிைணைவிசிறல் 

 

04. சதன்ணனசிவப்புநீை்; மூஞ்சிவை்டு 

பாதிப்புை்குை்ைாகும்பயிர ்  :- சதன்ணன 

பாதிப்ணபஏற்படுதத்ும்பருவம் :- குடம்பி 
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கடட்ுப்பாடுமுணைகை் 

 12 வயதுை்கு குணறவான சதங்கு சசய்ணையில் வாரதத்ுை்கு 

ஒருமுணற பரிசீலித்தல் 

 தை்டுமடண்டைைில் ைாைப்படும் துணைைை் மீது தார ்

பூசுதல் 

 சபாறிைணை பயன்படுத்தி நிணறயுடலிைணை பிடித்து 

அழித்தல் 

 விபசடவணை புனலின்மூலம் தை்டினுை் பூசச்ிநாசினிணய 

இடல். 

 

 

பதரச்ச்ிமட்டம் 

9.5 – இரசாயனப் பீணடநாசினிப் 

பயன்பாட்டின் பபாது பாதுகாப்பு 

நணடமுணைகணைப் பின்பை்றுவார் 

 

 

இரசாயன பீணடநாசினிகணை 

பயன்படுத்துவதனாை் ஏை்படும் பிரசச்ிணனகை் 

 விவசாய நிலம் தரம் குணறயும் 

 மனிதனுை்கும் பிறவிலங்குைளுை்கும் சைாடிய பநாய் 

ஏற்படும் 

 உயிரப்ல்வணைணம பாதிப்பணடயும் 

 விவசாயிைளுை்கு நன்ணம தரும்உயிரை்ை் அழிவுை்கு 

உை்ைாகும் 

 நிலத்தடிநீர ்மாசணடயும் 
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இரசாயன பீணடநாசினி பயன்பாட்டின் பபாது 

ணகக்தகாை்ை பவண்டிய விடயங்கை் 

 சபாருத்தமான பீணடநாசினி சதரிவு சசய்தல் 

 பீணடநாசினி பாதுைாப்பாை சைாை்டு சசல்லல் 

ைைஞ்சியப்படுத்தல் 

 சிபாரிசு சசய்யப்பட்ட சசறிவில் ைலத்தல் 

 உரியைால இணடசவைியில் விசிறுதல் 

 சவற்று பபாத்தல்ைணை ஆழமாை புணதத்தல் 

 விசிறுபவார ்உடல் முழுவணதயும் மணறத்திருதத்ல் பவை்டும் 

 சிறுவரை்ளுை்கு எட்டாத வணையில் ைைஞ்சியப்படுத்தல் 

 

கடந்தகாைவினாக்கை் 

2019 

1.ைணைைை் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுை்ைைில் சரியான கூற்றுை்ைணை 

சதரிை 

A.அைன்ற இணலை் ைணைைைின் இணலைைில் வணலயுருவான 

நரம்பணமப்பு ைாைப்படும் 

B. புல்வணைை் ைணைைைில் நாருருபவரச்தாகுதி ைாைப்படும் 

C. அைன்றஇணலை் ைணைைைின் தை்டின் உட்பகுதி குழி 

சைாை்டதாகும் 

            1. A,B ஆகியமாத்திரமாகும்  3. A,C ஆகியனமாதத்ிரமாகும் 

            2. BC ஆகியனமாத்திரமாகும்              4. ABCஆகியனமாத்திரமாகும் 

 

2. நிலை்கீழ்த்தை்டுைணைை் சைாை்ட ஆணனயறுகு பைாணர 

பபான்றைணைைணைை் ைடட்ுப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்த 

பவை்டிய ைணைநாசினி வணை எது? 

  1. சதரிவுை் ைணைநாசினி   2. சதாகுதிை் ைணைநாசினி 

  3 .சதாடுணைை் ைணைநாசினி  4. சரவ் ைணைநாசினி 
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3. பயிரவ்ணைப்படுத்தல், பீணடை்ைடட்ுப்பாடு ஆகியவற்றிை் 

கிணடயிலான சதாடரப்ு பற்றிய கூற்றுை்ைை் சிலவருமாறு 

A.தாை்ைாைிச ் சசய்ணையின் பின்னர ் அபத நிலத்தில் 

உருணைை்கிழங்ணை சசய்ணை பை்ணுவதால் பற்றீரியாவாடல் 

பநாய் ைடட்ுப்படுதத்ப்படும் 

B.குை்ைரப்ிற்பறசிபய குடும்பப்பயிரை்ணை சசய்ணைபை்ைிய பின்னர ்

பவறுதாவரை் குடும்பப் பயிரை்ணை சசய்ணை பை்ணுதல் மூலம் 

பழ ஈயின் தாை்ைதத்ணதை் ைடட்ுப்படுத்தலாம் 

C. சநற்சசய்ணை மாற்சைாை்ைப்பட்ட வயலில் சதரிவை் ைணை 

நாசினிணயப் பிரபயாகிை்கும் பபாது சநல்ணலத் தவிரந்்த அைன்ற 

இணலை்ைணைைை் அழியும் 

1. A,B ஆகிய மாத்திரமாகும்  3. A,Cஆகியன மாதத்ிரமாகும் 

2. B,C ஆகியன மாதத்ிரமாகும்              4. ABCஆகியனமாத்திரமாகும் 

 

 

4. பயிருை்கு பநாய் ஏற்படுத்துவதற்கு ஏதுவான ைாரைிைணை பநாய் 

முைபைாைியின் உதவிடன் எழுதுை? 

5.பநாய்ை்ைாரைி அங்கிைை் பயிரச்சய் நிலத்திற்கு  உை்வருவணதத் 

தவிரப்்பதற்கு பமற்சைாை்ைை் கூடிய நடவடிை்ணைைை் 3 எழுதுை? 

6. பீணடசப்சதங்ைை் சதாடரப்ான தைவல்ைை் சைாை்டபின்வரும் 

அட்டவணைணய உங்ைைது விணடத்தாைில் பிரதிசசய்து அதிலுை்ை 

இணடசவைிணய பூரத்்தி சசய்ை 

 

 

 

  

பசதம்ஏற்படுதத்ம்விதம் பூசச்ியின்சபயர்

  
பாதிப்ணப ஏற்படுத்தும் 

வாழ்ை்ணைவட்ட நிணல 
 

இணழயங்ைணைை்ைடித்து 

உை்ைல்  

1  

2  

குற்றிசச்ாற்ணறஉறிஞ்சிை் 

குடித்தல் 

1  

2  
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7.இரசாயன பீணடநாசினிப் பயன்பாட்டின் ைாரைமாை ஏற்படும் 

பாதிப்பான விணைவுைை் இரை்ணடை் குறிப்பிடுை? 

8. இரசாயன பீணடநாசினிப் பயன்பாட்டின் பபாது ணைை்சைாை்ைப் 

படபவை்டிய பாதுைாப்பு நணடமுணறைை் 4 எழுதுை? 

 

2018 

1) ைாய்ைறிைைிலும் பழங்ைைிலும் அந்திரை்பனாசு பநாணய 

உருவாை்கும் பநாயாை்கிப் பங்ைசு 

     1. பிரிபசரியம்ஹ   2. ணறசசாை்சரரியம்  

    3. பித்தியம்     4. சைாலசராணரை்ைம் 

2) சவை்டியில் ஏற்படும் இணலச ்சித்திரவடிவு பநாயிணனை் 

ைடட்ுப்படுத்த பயன்படுத்தை் கூடியது 

         1. பங்ைசுநாசினிசதைித்தல்  3. விணதப்பரிைாரைம்சசய்தல் 

         2 பூசச்ிைாவிைணைை்ைடட்ுப்படுதத்ல் 4. மை்ணைதச்தாற்றநீை்ைல் 

3) வீடட்ுதச்தாட்டத்தில் பூசச்ிப்பீணடைணைை் ைடட்ுப்படுதத்ுவதன் 

சபாருடட்ு வைரப்்பதற்கு சபாருத்தமான பூசச்ிைணை எதிரை்்ைம் 

தாவரங்ைை் 2 குறிப்பிடுை? 

4) ைத்தரிப்பயிரில் அதனது சில இணலைைில் பசதம் ஏற்படட்ு 

நரம்புைளுை்கு இணடப்பட்ட பகுதிைை் அரிை்ைப்படட்ு அப்பகுதிைை் 

வணலப்பின்னல் பபால் ைாைப்பட்டன 

             1. பமற்படி பசதத்திணன ஏற்படுதத்ை்கூடிய பீணடயிணனப்       

              சபயரிடுை 

          2. அப்பீணடயின் வாழ்ை்ைணை வட்டத்தின் எந்தப்பருவம் 

பசதத்ணத      ஏற்படுத்தும் 

     5) பயிரச்ச்சய்ணையில் ைணைைணை ைடட்ுப்படுத்த நான்கு 

இரசாயனம் அல்லாத முணறைணை குறிப்பிடுை? 

    6)பயிரச்ச்சய்ணையில் பூசச்ிப் பீடைணை ைடட்ுப்படுத்த நான்கு 

முணறைணை குறிப்பிடுை? 

7)சநல்வயல்ைைில் சில இடங்ைைில் பயிரை்ை் ைாய்ந்து ைபிலநிற 

அணரவட்ட திடட்ுைைாை ைாைப்பட்டது 
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இந்நிணலை்ைானபீணடயின்சபயணரகுறிப்பிடட்ுஅதணனைடட்ுப்படுத்

துவதற்ைானஇரசாயனம்அல்லாதமுணறணயகுறிப்பிடுை? 

8)பின்வரும் தாவர பநாய்ைளுை்ைான பநாய்ை்ைாரைி அங்கிைணைை் 

குறிப்பிடுை? 

A. நாற்றுபமணடயில்றாற்றழுைல் 

B. சவை்ைரியில்இணலசச்ித்திரவடிவு 

C. பசணையில்பவரம்ுடிசச்ுபநாய் 

D. ைரட்டில்சமல்லழுைல் 

 

2017 

1.பநாய் முை்பைாைிை்கு அவாைபயிரச்ச்சய்ணையின் 

பபாதுபநாயாை்கிைளுை்கு பாதைமான சூழல் நிணலணமைணை 

ஏற்படுத்தி தாவரபநாய்ைணைை் ைடட்ுப்படுத்தலாம் இந்த 

உபாயமுணறை்கு உதாரைமாை அணமவது 

  1. மை்ணைசதாற்றுநீை்ைல்   

  2. எதிரப்்பினப்பயிரை்ணைபயிரிடல் 

  3. பநாயுற்றதாவரப்குதிைணைஎரித்தல் 

  4. பயிரை்ளுை்கிiயிலானஇணடசவைிஅதிைரித்தல் 

2. வாை்ணைவட்டத்திலுை்ைகுடம்பி, நிணறயுடலி ஆகிய இரை்டு 

வைரச்ச்ிநிணலைைின் மூலமாைவும் பயிரை்ளுை்கு பசதத்ணத 

ஏற்படுத்தம் பயிரப்்பீணட 

            1. அவுலை்ைபைாறாவை்டு 2. ணறபனாசிரஸ்வை்டு 

           3. இணலசச்ுருட்டிப்புழு  4. சநற்தை்டுபைாதி 

3. வயலில் வாடியிருந்த தை்ைாைிசச்சடியின் தை்ணட சவட்டிநீர ்

சைாை்ட பாதத்ிரத்தில் இட்டபபாது சவடட்ுபமற்பரப்பிலிருந்து 

தடித்ததிரவம் சவைிறுவணத அவதானிை்ை முடிந்தது இந்பநாய் 

நிணலணமை்கு ைாரைமாவது 

        1. பங்ைசு  2. பற்றீரியா 3. வட்டப்புழு 4. ணவரசு 

 

4.நாற்றழுைல் பநாயிலிருந்து நாற்றுை்ைணைப் பாதுைாப்பதற்கு 

பமற்சைாை்ை பவை்டிய நடவடிை்ணைைை் 2 எழுதுை? 
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5.பாடசாணல வைவில்நிலை்கீழ்தை்டுைணைை் சைாை்ட ைணைைைான 

பைாணர அறுகு ஆகியன அதிைைவில் வைரந்்தன இை்ைணைைணை 

சவற்றிைரமாை ைடட்ுப்படுத்த உைந்த இரசாயனமல்லாத முணறைை் 

2 தருை? 

6.பூசச்ிபீணடைை் வாழ்ை்ணைவட்டத்திற்கு அணமவாை பூரைஉருமாற்றம் 

குணறயுருமாற்றம் ஆகியவற்ணற சுருை்ைமாைவிைை்கி 

ஒவ்சவாருவணை உருமாற்றத்திற்கும் இரை்டு உதாரைம் தருை? 

7.உைவுஉடச்ைாை்ளும்பைாலத்திற்பைற்பபூசச்ிப்பீணடைை்பயிரை்ளுை்கு

பசதம்விணைவிை்கும்முணறைை் 2 

குறிப்பிடட்ுஅவ்வாறுபசதங்ைணைஏற்படுத்தம்பீணடஒவ்சவான்ணறை்

குறிப்பிடுை? 

8.பழங்ைை் ைாய்ைை் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் ஆந்த்ராை்ஸ் பநாய் 

அறிகுறிைை் 2 பநாய்ைடட்ுப்பாடட்ு முணறைை் 2 தருை 

2016 

1)பின்வருவனவற்றுை் பமடட்ுநிலத்தில் வைரும் அைன்ற இணலை்ைணை 

யாது 

      1. பைாணர         2 பைாழிசச்ூடான்,   

3. நீரம்ுை்ைி    4. சீபதவியாரச்சய்ைளுநீர ்

2)பயிரை்ளுை்கு ஏற்படும்கீழுப்பூஞ்சை பநாய் துருபநாய் 

ஆகியவற்றுை்ைான பநாய்ை்ைாரைி எது 

       1. பற்றீரியா 2. பங்ைசு 3. ணவரசு 4. ணபற்பறாபிைாஸ்மா 

   3) குை்ைரப்ிற்பறசிபய குடும்பபயிரை்ைின் இணலைை் Nரை்ை் 

ஆகியவற்றுை்கு பாதிப்ப ஏற்படுதத்ம் பூரை உருமாற்றத்ணதை் 

சைாை்ட பூசச்ிப்பீணடயாது? 

     1. பழஈயாகும்    2. ஏபிடட்ுஆகும்  

3. அவுலை்ைபபாறாவாகும்   4. எபிலை்னாவாகும் 

4)பூசச்ிபீணடை்ைடட்ுப்பாட்டில் முை்கியத்துவம் சபறும் இயற்ணை 

எதிரிைணைமடட்ும் சைாை்ட சதரிவுயாது 

     1. தும்பி,சசவ்சவறும், சுை்ைாம்புமூடட்ுப்பூசச்ி  

2. பனிப்பூசச்ி,கும்பிடுபூசச்ி, சிலந்தி 

    3. சசவ்சவறும்பு, சிலந்தி, கும்பிடுபூசச்ி   

4. பலடிபபட், சவை்ஈ, அழுை்ைைவன் 
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5)வீடட்ுதச்தாட்டதத்ில் பீணடைணைை்ைடட்ுப்படுத்துவதற்கு வீட்டிபலபய 

தயாரிை்ைை்கூடிய இரசாயனமல்லாத பீணடநாசினிைை் 2 குறிப்பிடுை 
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பாடவிடயம்:- தநை்பயிரச்த்சய்ணக 

பதரச்ச்ி:- 10.0 

தநை்தசய்ணகக்கானவிவசாயநடவடிக்ணகக

ணைத்திட்டமிடுவார் 

பதரச்ச்ிமட்டம்:-  

10.1தநை்தசய்ணகயின்தை்காைநிணைணமக

ணைஆய்ந்தறிவார ்

 

தநை்தசய்ணகயின்முக்கியத்துவம் 

 பிரதானஉைவு 

 உைவுை்ைாப்ணபஉறுதிப்படுத்தல் 

 சபரும்பாலாபனாரச்சய்ணைபை்ைல் 

 அதிைபபாசணை 

 பாரம்பரிய சநல்லினங்ைை்மருத்துவ குைம்சைாை்டிருத்தல் 

 

இைங்ணகயிை் தநை்தசய்ணகக்குை்ை வாய்ப்புக்கை் 

 இலங்ணையின் நுவபரலியாவின் சிறுபிரபதசம் தவிரந்்த 

அணனத்துமாவட்டங்ைைிலும் சசய்ணை பை்ைை்கூடியதாை 

இருத்தல் 

 பிரபதசஇனவிருத்திநிணலயம்ைாைப்படல் 

 சபாருத்தமானைாலநிணலைாைப்படல் 

 பசணைமானியம்கிணடத்தல் 

 பயிரை்்ைாப்புறுதி 

தநை்தசய்ணகயிை்கிணடக்கப்தபறும்அரசஅனுசரணன 

 பசணைமானியம்கிணடத்தல் 

 பயிரை்்ைாப்புறுதி 

 உத்தரவாதவிணலயில்அரசால்சநல்சைாை்வனவு 

 புதியநீரப்்பாசனதிட்டங்ைை்உருவாை்ைப்படலும்புராதனநீரப்்பாச

னதிட்டங்ைை்புைரந்ிரம்ானிப்புசசய்யப்படல் 

 பயிரச்சய்ணைை்ைானைடன்கிணடை்ைப்சபறல் 

 விவசாயஓய்வூதியமுணறஅமுல்ப்படுத்தப்படல் 
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பதரச்ச்ிமட்டம் 

10.2 

தவை்றிகரமானதநை்தசய்ணகக்குபதணவயானமு

ணையியை்பை்றிஆராய்வார் 

 

 

தநை்தாவரகுடும்பம் 

 சபாபயசிபயகுடும்பத்தாவரம் 

 சாதிப்சபயர ்- ழுசலைய 

 இனப்சபயர ்- ையவiஎய 

 இலங்ணையில்பயன்படுத்தப்படும்சநல்வணை - இன்டிை்ைாவணை 

 

தநை்தாவரத்தின்உருவவியை்பண்புகை் 

 பவர,்  

 தை்டு 

 இணல,-இணலமடல், இணலபமற்பரப்பு, மடல்விழிம்பு, சிறுநா,  

 பூைாைப்படல் 

 

தநை்தாவரத்தின்வைரச்ச்ிஅவத்ணதகை் 

 பதியஅவத்ணத - 3 1ஃ2மாதசநல்லில் 45 நாட்ைை், 4 மாதசநல்லில் 60 

நாட்ைை் 

(வித்து முணைத்தல் சதாடை்ைம் பூஅரும்பு உருவாதல்வணரயான 

ைாலமாகும்) 

 இனப்சபருை்ைஅவத்ணத – 30 நாட்ைை் பூஅரும்பு உருவாதல் 

சதாடை்ைம் பூத்தல்வணரயானைாலமாகும் 

 முதிரச்ச்ிஅவத்ணத  - 30 நாட்ைை் ( பூஉருவாகியைாலத்திலிருந்து 

அது முதிரச்ச்ியணடயும் வணர 

 

இைங்ணகயிை் தசய்ணகபண்ணப்படும் பாரம்பரிய 

தநை்வரக்்கங்கை் 

 சுவத்தல் 
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  ைளுஹீனட்டி 

 குருலுதுடு 

 பசண்சசபருமாை் 

 ரத்தல் 

 

இைங்ணகயிை் தசய்ணகபண்ணப்படும் திருந்திய 

தநை்வரக்்கங்கை் 

BG300, AT351, H4, Bg450 

திருந்திய தநை் பபதங்கைின் இயை்புகை் 

 குட்ணடயானது,  

 பாட்டத்தில்சாயாது,  

 அதிைைவுமட்டம்சபயரும்,  

 வித்துஉறங்குநிணலயற்றது, ஒைிை்ைாலதூை்டற்பபறற்றது 

 

தநை்தசய்ணகக்கான சூழலியை்காரணிகை் 

 மை் 

 நீர ் 

 ஒைி 

 சவபபநிணல 

 

தநை்தசய்ணகக்கான பண்படுத்தை் முணைகை் 

 ஆரம்பபை்படுத்தல்,  

 இரை்டாம்உழவு,  

 வாய்ை்ைால்வரம்புபுதுப்பித்தல்,  

 வயலில்பசறடித்தல் 

 பரம்படித்தல் 

 

 

விணத தநை்லின் தரம் 

 முணைதிறன் 85ம%பமல்,  

 இனதத்ூய்ணம 98ம%பமல் 

 ஈரலிப்பு, உசச்ம் 13%,  
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 பிறஇனவித்து 500கிராமில் 100வித்து,  

 ைணைவித்து 500 கிராமில் 5 

 

தநை்பயிர ்தாபித்தை் 

 விணதத்தல்   - வரிணசயில்விணதத்தல், வீசிவிணதத்தல் 

 நாற்றுநடல்   - வரிணசயில்நடல், எழுமாற்றாைநடல் 

 

தநை்தசய்ணகக்கான நாை்றுபமணடகை் 

 டபபாை்   - 14 நாட்ைைில்சபறலாம் 

 பசற்றுநில   - 21 நாட்ைைில்சபறலாம் 

 தடட்ுநாற்றுபமணட 

 

 

தநை்தசய்ணகயின் பின்கண்காணிப்பு நடவடிக்ணககை் 

 பசணையிடல்,  

 ைணைைட்டல்,  

 பீணடை்ைடட்ுப்பாடு,  

 பநாய்ை்ைடட்ுப்பாடு,  

 பநாய்ைடட்ுப்பாடு,  

 நீரம்ுைாணமதத்ுவம் 

 

தநை்தசய்ணகயிை் பயன்படுத்தக்கூடிய 

பசதனப்பசணைகை் 

 ணவை்பைால்,  

 மாடச்டரு,  

 உமிை்ைரி,  

 பசுந்தாட்பசணை,  

 பைாழிசயரு 

இரசாயன பசணையிடும் பபாதுகவனிக்க பவண்டிய 

விடயங்கை் 

 பசணையிடும்சந்தரப்்பம்,  

 இடப்படும்பசதனப்பசணையின்அைவும்வணையும்,  
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 இடப்படும்இரசாயனபசணைவணை,  

 சநற்பபதவயது,  

 மை்ைின்தன்ணம 

 

2013 பசணைசச்ிபார்சின்பநாக்கங்கை் 

 பசணைபயன்பாடட்ு விணனத்திறன் அதிைரித்தல்,  

 இயற்ணையாை கிணடை்ைம் பபாசணையின் உசச் அைணவ 

பயன்படுத்தல்,  

 பதணவயற்ற விதத்தில் பசணைணை பயன்பாடண்ட குணறத்தல் 

 

தநை்தசய்ணகயிை் காணப்படும் கணை வணககை் 

 புல்வணைைை்,  

 அைன்ற இணலை் ைணைைை்,  

 பைாணர வணைைை் 

 

கணைகட்டுப்பாடட்ு முணைகை் 

 ணைைைால் ைணைைட்டல் 

 ைணைைட்டிைைால் ைணைைடட்ுப்படுதத்ல் 

 ஒன்றிணைந்தைணை ைடட்ுப்பாபட மிைசச்ிறந்தது 

 

தநை்தசய்ணகயிை் பாதிப்ணப ஏை்படுத்தும் பூசச்ிகை் 

 சாற்ணறஉறிஞ்சுபணவ,  

 தாவரஉட்பாைத்ணதஉடச்ைாை்ைல்,  

 தாவரத்தின்புறப்பாைத்ணதஉடச்ைாை்ைல் 

 

 

 

தநை்தசய்ணகயிை் பாதிப்ணப ஏை்படுத்தும் பூசச்ியை்ைாத 

பீணடகை் 

 வயல்எலி,  

 உழுவான்,  
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 வயல்நை்டு 

 

அதிகைவிை் பாதிப்ணப ஏை்படுத்தும் பநாய்கை் 

 எரிவந்தம்,      - பங்ைசு 

 மடல்சவைிறல்,     -  பங்ைசு 

 பற்றீரியாஇணலசவைிறல்,   -  பற்றிரியா 

 மஞ்சட்பரடண்ட    -  ணவரசு 

  

தநை்தசய்ணகயிை் பயன்படுத்தப்படும் 

பீணடக்கட்டுப்பாடட்ு முணைகை் 

 ஒபரதடணவயில்பயிரிடல்,  

 சீரானபசணைப்பிரபயாைம்,  

 சீரானஇணடசவைி 

தநை்தசய்ணகயிை் நீரின் முக்கியத்துவம் 

 ைணைை்ைடட்ுப்பாடட்ுை்கு 

 மட்டம்சவடித்தலுை்கு 

 ைதிரஉ்ருவாதலுை்கு 

 இனப்சபருை்ை அவத்ணதை்கு அவசியம் 

 

தநை் அறுவணடயின் படிமுணைகை் 

 அரிவுசவடட்ுதல்,  

 சூடடித்தல்,  

 சுத்தப்படுதத்லும் உலரத்த்ுதலும்,  

 

ைடந்தைால வினாை்ைை் 

2019  

1) சநற்தாவரத்தின் இனப்சபருை்ைப் பருவம் எனப்படுவது 

1.வித்துமுணைத்தல் சதாடை்ைம் பூஅரும்பு உருவாதல் வணரயான 

ைாலமாகும் 

        2. பூஅரும்புஉருவாதல்சதாடை்ைம்பூதத்ல்வணரயானைாலமாகும் 
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3.பூஅரும்புஉருவாதல்சதாடை்ைம்விணைசச்ல்முதிரச்ச்யணடயும்வ

ணரயாகும் 

          4.பூத்தல் சதாடை்ைம் விணைசச்ல் முதிரச்ச்யணடயம் வணரயான 

ைாலமாகும் 

2.1.பசற்றுநிலசநற்சசய்ணையின்பபாதானநிலம்பை்படுத்தல்படிமுணற

ைணைஒழுங்கு  முணறயில்தருை 

  

2.இந்தவயலில்பயிரச்சய்வதற்குசபாருத்தமானபாரம்பரியசநற்பப

தங்ைை்நான்ணைசபயரிடுை 

 

3.பமம்படுத்தப்படட்சநற்பபதங்ைைில்ைாைத்தை்ைஇயல்புைை்நான்

ணைஎழுதுை 

 

4.வயயல்ைைில்நாடட்ுவதற்குபதணவயானசநல்நாற்றுை்ைணைப்சப

றுவதற்குதயாரச்சய்யை்கூடியநாற்றுபமணடவணைைணைதருை? 

 

5.சநற்சசய்ணைை்குஅதிைைவில்ஏற்படும்பநாய்ைை்இரை்ணடை்குறிப்

பிடுை 

 

6.சநல்வயல்ைளுை்குஇடத்தை்ைபசதனப்பசணைவணைைை்நான்ணைகு

றிப்பிடுை 

 

2018 

1)பமம்படுத்திய சநல்லினங்ைளுடன் ஒப்பிடும்பபாது இலங்ணையில் 

உை்ளுர ்சநல்லினங்ைை் சதாடரப்ான சரியான கூற்றுயாது? 

1. அணவசாய்தலுை்குதாை்ைப்பிடிை்ைை்கூடியன 

2. அவற்றின்விணைசச்ல்மிைஅதிைமாகும் 

3. அவற்ணறஉை்பதால்ஆபராை்கியம்பபைப்படும் 

4. இரசாயனப்பசணைைளுை்குநன்குதுலங்ைல்ைணைைாட்டை்கூடியன 

 

2.சநல்வயல்ைைின்சிலஇடங்ைைில்சநற்பயிரை்ை்ைாய்ந்துைபிலநிறவட்ட

த்திடட்ுை்ைைாைைாைப்பட்டனஇந்தநிணலை்ைானபீணடயின்சபயரி
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ணனை்குறிப்பிடட்ுஅதணனை்ைடட்ுப்படுத்துவதற்ைானஓரஇ்ரசாயனம

ல்லாதைடட்ுப்பாடட்ுமுணறயிணனை்குறிப்பிடுை? 

2017  

1.சான்றுப்படுத்தப்பட்ட விணதசநல்லின் தரம்சதாடரப்ான 

பின்வரும்கூற்றுை்ைைில் சரியானது எது? 

1.இனதத்ூய்ணம 98 வீதமாைபவா அல்லது அதணனவிடதிைமாைபவா 

    இருை்ை பவை்டும் 

2.500 கிராமில்இருை்ைை்கூயஅதிகூடியைணைவித்துை்ைை் 5கிராம்ஆகும் 

3.500 கிராம்சநல்வித்திை்ைைில் இருை்ைத்தை்ை சபாறிமுணறச ்      

பசதமுை்ை வித்துை்ைை்உசச்அைவு 200 கிராமாகும் 

3.முணைதிறன் 100 வீதாமாைைாைப்படபவை்டும் 

 

2016 

1.சான்றப்படுத்தப்படட்ுை்ை விணதசநல்லில்ைாைப்பட பவை்டிய 

ஆைை்குணறந்த முணைதிறன் வீதம் 

1. 85 வீதமாகும் 

2. 90 வீதமாகும் 

3. 95 வீதமாகும் 

4. 99 வீதமாகும் 

2.பாரம்பரிய சநற்பபதங்ைளுடன் ஒப்பிடுணையில் 

திருந்தியசநற்பபதங்ைை் சைாை்டுை்ை இயல்புைை் இரை்டுஎழுதுை? 

3.சநற்சசய்ணையில் ைணைைை் உருவாவதற்குணைை் சைாை்ைத்தை்ை 

இரசாயனமல்லாத நடவடிை்ணைைை் இரை்ணடை்குறிப்பிடுை? 

குறிப்பு 

சரவ்பதசசநல்ஆராய்சச்ிநிணலயம்  -பிலிப்ணபன்ஸ் 

இலங்ணையின்சநல்ஆராய்சச்ிநிணலயம் -  

 பத்தலசைாட  BG 

 லபுதுவ   LD 

 பபாம்புவல  BW 

 அம்பாந்பதாடண்ட AT 


