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வப் நீரச்்சலசனொத்ொல  பம் ளகலய் 
தசய்ைக ப் சனிச் சி் கலைமொ் வமரசச்ைனைய கண்ட தல்
ளகலய்ச் ச ைரொ் ொலக் ம் க் ய ைடகளிப் சனிச் சி் 

ஒன்றல ம். சப்ேவ  இரசலயனங்கைள வசல கள்; சல ொ்ொ ேசல ம் 
இொைனக் கட் ச்ச ொ்ொ யல ள்ள . தொலடர ் சி் நலினிச் 
சலவைனயலப் ழ க்  சல ச்  ஏற்ச ன்ற .

ன்னணி
இைபச் ைள ஏற்ச ொ் ம் இச் ரொலன சி்ையக் கட் ச்ச ொ்ொ 
தச வலன் இரசலயனச்சலவைனைய வசல கள் 
ேமற்தகலள் ன்றனர.் இொனலப் சனிச் சி் எ ரச்்  சக் ையச் 
தச வ டன் மனிொ உடப் நபொ் ற் ம் ேகடல ற . இொன் கலரணமலக 

ழ க்  நட் றவலன ைறகைளக் ைககத்கலண்  கட் ச்ச ொ் வ  
அவியமல ற . வற்சலசனொ் தொல ன் ழ் ளகலய்ச ்தசய்ைக 
ேமற்தகலள்வ  ிறந்ொ ரவ்லக அைமந் ள்ள . இ  தொலடரச்லன 
ஆய் களின் ேசல  hவப் நீரச்்சலசனொ் ன் ழ் ளகலய்ச ்
தசய்ைகைய ேமற்தகலள்வ  ிறந்ொ ரவ்ல ம். இம் ைற பம் 33  
நீைரச ்ேச க்க ம்இ 24  ைளைவ அ கரிக்க ம் ம். வப் 
நீரச்்சலசனம் ச ரக் க் ைடேய ண் கலபநிைபையொ் 
ேொலற் க் ம் சனிச் சி் ன் தச க்கம் ைறக்கச்ச வ டன் 
இயற்ைக எ ரிகைள ம் சல கலக்க ம்.

மேலாண்ைே
• ஆரம்ச ொைரச்சண்ச ொ்ொப்இ சலொ் யைமொ்ொப் 

வைடந்ொ டன் hவப் சலசனொ் 
தொல யலன அைமக்கச்ச ம். இொன் ேசல  நீரொ்் ளிகள் ரலக 
ச ர ்தசய்ைக நிபொ் ற் ம் ைடக்கக் யவல  அைமொப் 
ேவண் ம.;

• கலற்  அ க ள்ள ரேொசங்களிப் உயர ்கலற் ொ் ொைட ேவ கள் 
அைமொ்ொப் ேவண் ம்.

• hவற் சலசனொ் தொல கைள நலள் ேொல ம் கலைப ேவைள 
6.00-7.00 மணிவைரக் ம்இ ம ய ேவைள சகப்1.00-2.00 மணிக் ம் 
சல ச்ச  ிறந்ொொல ம். இ ேவைள ம் ைறந்ொ  
30நி டங்க க்  தொல ைய இயக் ொப் ேவண் ம்.

• நீரச்சலசன கலப இைடதவளியலன  மண் ொன்ைமக்  ஏற்ச 
ேவ ச ம்.

• நீரச்்சம் கள் ொ்ொ அ க்கொ்ைொ வழங்கக் யைொ 
உ ச்ச ொ்ொப் ேவண் ம்.

அஅஅஅஅஅஅஅ அஅஅஅஅஅஅஅ > Scirtothrips dorsalis
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