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“வடீ்டுத்ததோட்டத்தில் பூச்ெிைகைக் ைட்டுப்படுத்தும் வழிமுகைைள்” 

வழிைோட்டிப் புத்தைத்கத பினோங்கு பயனடீ்டோைர் ெங்ைம்  

சவைியடீு செய்ைிைது 

___________________________________________________________________________ 

  

வருடோந்திர பசுகை வோரத்கத அனுெரிக்கும் விதைோை பினோங்கு 
பயனடீ்டோைர் ெங்ைம் இன்று “வடீ்டுத்ததோட்டத்தில் பூச்ெிைகைக் 
ைட்டுப்படுத்தும் வழிமுகைைள்” என்ை வழிைோட்டிப் புத்தைத்கத சவைியடீு 
செய்துள்ைது. இருபது பக்ைங்ைகைக் சைோண்ட இந்தப் புத்தைம் முழு 
வண்ணத்தில் தைிழ், ைலோய், ஆங்ைிலம், ெீனம் என்று 4 சைோழிைைிலும் 
சவைியிடப்பட்டுள்ைது என்று பினோங்கு பயனடீ்டோைர் ெங்ைத் தகலவர் 
முகைதீன் அப்துல் ைோதீர் கூைினோர். 
 

தைோவிட் 19 சபருந்சதோற்ைின் ைோரணைோை வடீ்டுக்குள்தைதய இருக்ை 
தவண்டிய ஒரு நிர்ப்பந்தத்தில் சபரும்போலோதனோர் செோந்தைோைக் 
ைோய்ைைிைகை வைர்க்ை ஆரம்பித்துள்ைனர்.  அரெோங்ைம் ைக்ைகைத் தங்ைள் 
வடீ்டுக்கு அருைோகையிலும் பயிர்ைகை வைர்க்ைத் தூண்டுவததோடு நைர்ப்புை 
பயிர் வைர்ப்புத் திட்டத்கதயும் ஊக்குவித்து வருைிைது.   

 

பயிர்ைகைப் பூச்ெிைள் தோக்குவது இயற்கைதய.  இதகனக் கையோளும் 
முகைைகை அைிந்திரோத பயனடீ்டோைர்ைள், பினோங்கு பயனடீ்டோைர் 
ெங்ைத்கதத் சதோடர்பு சைோண்டு தங்ைள் பயிர்ைகைத் தோக்கும் பூச்ெிைளுக்கு 
இயற்கையோன முகையில் தீர்வு ைோண்பது எப்படி என்று சதோடர்ந்து 
ஆதலோெகனைகைப் சபற்று வருைின்ைனர்.  இந்தப் பிரச்கனைளுக்கு தீர்வு 
ைோணவும், பூச்ெிைகை அழிப்பதற்ைோைப் பயனடீ்டோைர்ைள் நச்சு 
இரெோயனங்ைகை உபதயோைிப்பகதத் தடுக்கும் சபோருட்டும் பினோங்கு 
பயனடீ்டோைர் ெங்ைம் இந்த  வழிைோட்டிப் புத்தைத்கத சவைியிட்டுள்ைது.  
பசுகை நடவடிக்கை வோரத்திற்ைோன ைருப்சபோருளும் இதுதவயோகும். 
 

நம் ததோட்டத்திற்குள் இருக்கும் தீகை செய்யும் பூச்ெிைள் ைற்றும் 
இவற்கைப் பிடித்துத் தின்னும் நன்கை செய்யும் பூச்ெிைள் ஆைியவற்ைின் 



பங்கு பற்ைி இந்த வழிைோட்டி விவரிக்ைிைது.  அததோடு, பூச்ெிைகை 
விரட்டுவதற்ைோை நோைோைதவ எப்படிச் செோந்தைோை பூச்ெி விரட்டி 
ைகரெல்ைகைத் தயோரிப்பது, நன்கை செய்யும் பூச்ெிைகை எப்படி 
நம்முகடய ததோட்டத்திற்குள் வரவகழப்பது என்றும் இந்த வழிைோட்டியில் 
சதைிவோைக் குைிப்பிடப்பட்டிருக்ைிைது. 
 

பினோங்கு பயனடீ்டோைர் ெங்ைம், நிகலதபைோன வோழ்க்கை முகை 
பிரச்ெோரத்தின் ஒரு பகுதியோை, பைிர்ந்து சைோள்ளுதல் ைற்றும் கூட்டோை 
இகணந்து செயல்படுதல் ஆைியவற்கை ஆதரிக்கும் சபோருட்டும், 

விகதைகைப் பைிர்ந்துசைோள்ளுதல் ைற்றும் ததோட்டம் தபோடுதல் 
குழுைங்ைகை உருவோக்ைி இயங்ைி வருைிைது.  இததனோடு நின்றுவிடோைல், 

நச்சுத்தன்கையுள்ை, ஆபத்தோன பூச்ெிக்சைோல்லிைகைத் தகட செய்யுைோறும் 
அரெோங்ைத்கத வலியுறுத்தி வருைிைது.  நம் எதிர்ைோல ெந்ததியினர் நச்சுப் 
போதிப்புைளுக்கு ஆைோைிவிடோைல் இருப்பதற்கு இது அவெியைோகும் என்ைோர் 
முகைதீன். 
 

உலைம் முழுக்ை பரவலோைப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ைிகைதபோதெட் 
ைற்றும் ைிகைதபோதெட் ெோர்ந்த ைகைக்சைோல்லிைகைத் தகட செய்யுைோறு 
ைடந்த வோரம் பினோங்கு பயனடீ்டோைர் ெங்ைம் அரெோங்ைத்திடம் தைோரிக்கை 
ைனு ஒன்ைிகனச் ெைர்ப்பித்தது. இந்த தவைோண்-இரெோயனங்ைள் யோவும் 
உயிரினங்ைகையும், சுற்றுச்சூழகலயும் சதோடர்ந்து நச்சுத்தன்கைக்கு 
உள்ைோக்ைி வருைின்ைன.  இந்த நச்சுைகைப் பயன்படுத்துவகத நோம் 
நிறுத்த தவண்டும்.  அததனோடு இவற்ைின் உற்பத்தி ைற்றும் விற்பகனகய 
நிறுத்துவதற்கும் தைோரிக்கைைகை விடுக்ை தவண்டும். 
 

உலைில், சபரும்போலோன பயிர்ைளுக்ைோன ைைரந்தச் தெர்க்கை இயற்கை 
முகையில் பூச்ெிைைோதலதய செய்யப்படுைின்ைன. பூச்ெிக்சைோல்லிைள் 
சதோடர்ந்து பயன்படுத்தப் படுதையோனோல், நோம் நன்கை செய்யும் 
பூச்ெிைகையும் ைைரந்த தெர்க்கைக்கு உதவும் பூச்ெிைகையும் சைோன்று 
நம்முகடய உணவுத் ததகவக்கு நோதை உகல கவத்துவிடுதவோம். 
 

உணவுப் போதுைோப்பும், தங்குத் தகடயின்ைி உணவு ைிகடப்பதும் நம் 
வோழ்வின் ததகவயோகும்.  நைக்குத் ததகவயோன பயிர்ைகைச் செோந்தைோை 
வைர்ப்பதத இதகன எைிதில் நிகைதவற்ைிக் சைோள்ளும் வழியோகும்.  
பைிர்ந்து வோழ்ந்த நம்முகடய போரம்பரிய வோழ்க்கை முகைகய திரும்பக் 
சைோணரவும், நம் உணவுத் ததகவகயப் பூர்த்தி செய்து சைோள்ை நோதை 
பயிர் செய்யவும், நோம் உற்பத்தி செய்யும் ைோய்ைைிைகை ைற்ைவர்ைதைோடு 
பைிர்ந்துசைோள்ைவும், பயிரிடுதல் சதோடர்போை நம்ைிடமுள்ை தைவல்ைகைப் 
பைிரவும் பினோங்கு பயனடீ்டோைர் ெங்ைத்ததோடு இகணந்து செயல்படுங்ைள்.   

 



முகைதீன் அப்துல் ைோதீர் 

தகலவர் 

பினோங்கு பயனடீ்டோைர் ெங்ைம் 

 

 


