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சுற்றுச்சூல் கல் (ENVIS) மம்

திப்தாெிரிர்கள்

இந்டயதம, ஆசயத மடுகநில் எரு பலுபம சமருநமடம

பமசயரிதர்  பனுசுாி
பறபர் ம கிருஷ்குார்

பல்சமக உருபமகய பருகயண. சடமனயல்ணதணமக்கல் ணற்றும்
சுற்றுச்சூனல்

பணமண்றண

ஆகயத

இண்டுக்கும்

பக்கயதத்ணபம் அநிக்கயன்ண.

குள உறுப்திணர்கள்

இந்டயத

அசயன்

‘சுற்றுச்சூனல்

பத்ணற

ணற்றும்

கமயற ணமற்ம் அறணச்சகம்’, சுற்றுச்சூனல் பணமண்றண
சகமள்றககள் ணற்றும் படிசபடுக்கும் சசதல்பறகள் பம்

பறபர் ம கிருஷ்குார்
டயரு சதா ிருபருகன்
டயரு  ெிா அருண்
டயரு ா மஷ்

சுற்றுச்சூனல் மணகமப்பு ணற்றும் உதிரிங்கநின் பமழ்க்றகத்
டம்

உதர்த்டல்

சரிதம

பமன்பற்ற

சுற்றுச்சூனல்

பளபணம்

உள்ந

ஆய்பமநர்கள்,

டகபல்

பமக்கணமக
படறபறத

ஆர்பர்கள்,

சகமள்றக

கல்பிதமநர்கள்,

சகமண்டுள்நண.
உஞர்ந்ண,

மடு

பகுப்மநர்கள்,

ஆமய்ச்சயதமநர்கள்,

பிஞ்ஜமிகள் ணற்றும் சமண ணக்களுக்கும் தன்டும் படசயத
ணற்றும்

சபிீடு
சுற்றுச்சூல் கல் (

சர்பபடச

சுற்றுச்சூனல்

டகபல்கறந

பனங்கும்

பமக்குன் இந்ட அறணச்சகம், 1982-ஆம் ஆண்டு சுற்றுச்சூனல்
டகபல் (ENVIS) றணதங்கறந யறுபிபள்நண.

) மம்

பிங்கயதல் ணற
சசன்றப் ல்கறக்கனகம்
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சடமறகல்: +91-44-22300899;
ணயன்ஞ்சல்:
dzum@envis.nic.in
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மடு பளபணம்

68 ENVIS றணதங்கள் ல்பபறு கருப்சமருட்கறந றணதணமகக்
சகமண்டு சசதல்ட்டு பருகயன். இந்ட றணதங்கள், படசயத
ணற்றும்

சர்பபடச

சடமகுத்டல்,

சுற்றுச்சூனல்

பசணயத்டல்,

தமநிகநிபபத

டகபல்கறந
ணற்றும்

ப்புடல்

பசகரித்டல்,

அத்டகபல்கறந

ஆகயத

சமணபம

பமக்கங்கறநக் சகமண்டுள்ந.
சசன்றப் ல்கறக்கனகத்டயன் பிங்கயதல் ணறதில்,
சுற்றுச்சூனல்

பத்ணற

அறணச்சகத்டயன்

கர ழ்

ணற்றும்

சசதல்ட்டு

கமயற
பரும்

ENVIS

ணமற்ம்
றணதம்

'நுண்ணுிரிகள் ற்றும் சுற்றுச்சூல் மனாண்ம' ன்
டறப்ில் டகபல் ப்புடல் பசறபதில் ஈடுட்டுபருகயண.
பமசயரிதர் . பனுசுபமணய

ிியுி
ணயன்ஞ்சல்:

dzum@envis.nic.in
enviscoordinator@gmail.com

சுற்றுச்சூல் ணத்துமந ற்றும் கானிமன
ாற்நம் அமச்ெகம்

இறஞதடநங்கள்:

(இந்டயத அசு) புண டயல்ய
•

www.dzumenvis.nic.in
www.envismadrasuniv.org
www.envismicrobes.in (டணயழ் டயப்பு)

பகப்பு அட்மட: இன்ஃப்ளூதன்ம  றபயன் உட்ிரிபம H5N1 றபயன் ஆர்.ன். பக்கூறு
அறணப்பு

ரிமெ
எண்

சதாருபடக்கம்

தக்கம்
எண்

1

கங்கநிலுள்ந பூஞ்றச சடமற்றுக்கள் 10 இதற்றக றபத்டயதங்கள்

2

2

மக்டீரிதமறப அனயக்கும்
சபங்கமதம், பூண்டு, ணமட்டுப் ித்டீர்

3

3

அனயபின் பிநிம்ில் 33% ணண் பநம்:
2015- ணண் பந ஆண்மக .ம. அயபிப்பு

4

4

பகமற கம பமய்கள்

4

5

பூஞ்றச கமநமன்கறநப் தன்டுத்டய சட்பமல்
உற்த்டய: பிஞ்ஜமிகள் கண்டுிடிப்பு

5

6

ணண்ணுதிர்க்சகமல்ய அபசயதணம?

5

7

ீங்கபந டதமரிக்கமம் இதற்றக உம்!

7

8

ன்யக் கமய்ச்சல்- கமத்ணக்சகமள்ந-14 பனயபறகள்

9

9

ணருத்ணபத்டயல் புண றணல்கல்: புடயத
ணண்ணுதிர்சகமல்ய கண்டுிடிப்பு

10

10

ன்யக் கமய்ச்சல் : அயகுயகள்,
சயகயச்றச றணதம், உடபி சடமர்பு
ண்கள், ணருந்ணகள்

10

11

மக்டீரிதமபமல் இதங்கும் ணயன்கன்கள்:
பிஞ்ஜமிகள் ம்ிக்றக

12

கங்கபிலுள்ப பூஞ்மெ சாற்றுக்கள் –
10 இற்மக மத்ிங்கள்

உண்டு-சருண சடமற்று பமய்கறந குஞப்டுத்ணபடயயருந்ண

கங்கநிலுள்ந பூஞ்றச சடமற்றுக்கள் சமணபமக எரு

றச சமற்யல் கந்ண, மடயக்கப் குடயதில் டபவும்.

குயப்ிட் பறகதம பூஞ்றசகள் பணமக ற்டுகயண.
இந்ட யற „எிபகமணயபகமசயஸ்‟ (Onychomycosis) ன்று
அறனக்கப்டுகயண.

இந்ட

யறதில்

சமறுங்கத்டக்கடமக

ஆகயண.

ணஞ்சள்

உங்கள்

கங்கள்

அல்ண

கருப்பு

யணமக ணமறுபணன், சய சணதங்கநில் ணர்மற்த்றடபம்
சபநிப்டுத்ணகயண.
சரும்மம சந்டர்ப்ங்கநில், பூஞ்றச சடமற்யயருந்ண பிடுடுபண ணயகவும் நிடமடல், ஆமல், யறத
பட்டு
ீ
றபத்டயதங்கள், அபமடய ணருந்ணன் இறஞந்ண,
டயசரி

உபதமகப்டுத்டயமல்,

அண சடமற்ற குஞப்-

டுத்ட உடவும். ீங்கள் பதற்சய சசய்தக் கூடித சய பட்டு
ீ
றபத்டயதங்கள், இங்பக கமஞமம்.
1. ருாி :

பூஞ்றசத் சடமற்று பநர்ந்ண பரும்

யறகநில் ணருடமஞி றபத்டயதம் ணயகவும் சயந்டண. ணருடமஞி ணயகவும் சக்டயபமய்ந்ட, பூஞ்றச டயப்பு ண்புகள்
சகமண்டமல் இண பபரியருந்ண பூஞ்றச சடமற்ற

ீக்க

உடவுகயண. இறட உபதமகயக்க, சய புடயத ணருடமஞி இ
றகறந அறத்ண, அந்டக் கறபதில் அற



லுணயச்றசனச் சமற்றபம், ணஞ்சறநபம் பசர்க்கவும்.

இ

ப்பமண இறட ன்மகக் கந்ண இவு ணங்கப் பமபடற்கு
பன் மடயக்கட் கத்டயல் டபவும். டபித கறப
உர்ந்ண

உடயர்ந்ண

பிமடயருக்க

றபக்கவும். ணறுமள்

எரு

ணஞிதமல்

படி

கமறதில் இறடக் களபி பிவும்.

ல் றப் ச இறட டயபம் சசய்த பபண்டும்
2. ெல்தர் : ஆபர்பபடத்டயல் „குந்டக்’ ன்று அயதப்டும்
சல்ர், பூஞ்றச சடமற்று, சயங்கயற்கு ணயகச் சயந்ட ணருந்டமகும். ணஞ்சள் படிப சல்ர், இண பூஞ்றசறதக் அனயத்ண அண
டயரும் பமணல் டடுப்டயல் உடவுகயண. இந்ட ணருந்றட
உபதமகயக்க, சயயடநவு குந்டக் றக படங்கமய் ண்றஞபன் கந்ண டடித்ட கறபதமக்கவும். இறட இப்பமண
மடயக்கப்ட், (கபசணடுத்ணக் சகமண்டு, கப் ிநவுகநில்
டப) கத்டயல் டபவும் அறட இவு பளபணம் அப்டிபத

றபத்ணக்

பிவும்.

சகமண்டு,

ணறுமள்

கமறதில்

களபி

பனக்கணமக உபதமகயத்டமல், சடமற்று பமதிய-

ருந்ண குஞணறதமம்.
3. உருமபக்கிங்குகள் : பூஞ்றச சடமற்று ீக்குபடற்கு உடவும் இதற்றகதம றபத்டயதம் பூஞ்றச ணற்றும்
சபளுக்கும் பகபர் பூஞ்றச சடமற்ற ீக்க, எரு சயயத

, புற்றுபமறத ண றபப்ண பற. இந்ட ணருந்றட உபதம
கயக்க, சயயடநவு ணஞ்சறந, சயயண டண்ஞ ீர் அல்ண லுணயச்ல் தறத, இந்ட ணருந்றட எரு மநில், எரு பற
அல்ண இரு பற உபதமகயக்க பபண்டும்.
5. எலுிச்மெ : லுணயச்றச அபகணமக ல்ம சருண
சடமற்றுக்களுக்கும் சயந்டண. அண உங்கள் சடமற்று கத்டயன்
யத்றட

ணீ ட்க

உடவுபண

ணட்டுணல்மணல்,

பூஞ்றச

சடமற்றுகறநபம் ணயகவும் டயம் டயர்க்கயண. உடி
னுக்கு, டயபம் லுணயச்றச சமற்ற உங்கள் கங்கநில்
டபவும். லுணயச்றச சமறு உறகறந கற சசய்தமடண
ணட்டுணல்மண எப்ீட்நபில் எட்மடடமல் இறட அடிக்கடி டபி சகமள்ந படர்வு சசய்தமம்.
6. சங்காம் : அடன் கம ணஞம் ணற்றும் மநணம
சுகமடம ன்கநிமல், சபங்கமதம், பூஞ்றச சடமற்றுகளுக்கு ணயகச் சயந்ட ணருந்டமகும். படமல் ணற்றும்

கத்

சடமற்று பமய் இண்டுக்கும் ஆபர்பபட ணருத்ணபர்கநமல்
தன்டுத்ணகயன்

சபங்கமதம்,

ிடிபமடணம

கத்

சடமற்ற டயர்ப்டயல் ணயகவும் சயந்டடமகும். ீங்கள் சசய்த
பபண்டிதசடல்மம், சபங்கமதச் சமற்ற டுத்ண, மடயக்கப்
ட்

கங்கநில்

டபவும்.

படிதமகபப

சபங்கமதத்

ணண்ற கங்கநில் டபமம். எரு ஊக்கத்றடச் பசர்க்க
ீங்கள் அற

லுணயச்றச சமற்றக் கந்ண சகமள்நமம்.

7. ஆப்திள் ொறு காடி (ிணிகர்) : இண ல் ணஞத்ணன் இருப்ணன், ணயக பபகணமக பூஞ்றச சடமற்றுக்கறந
குஞப்டுத்ட, எரு தனுள்ந டீர்பமகும். சமடுறக குஞப்டு
த்ட அடிக்கடி தன்டுத்டப்டும் ஆப்ிள் சமறு கமடி(பிிகர்)
மடத்டயயருக்கும்

பூஞ்றச

சடமற்றக்

குஞப்டுத்டவும்

சயந்டடமகும். இந்ட ணருந்றட உபதமகயக்க, ஆப்ிள் சமறு
கமடிறத உங்கள் கத்டயல் டபவும் அல்ண எரு மத்டயத்டயலுள்ந சுடு டண்ஞ ீரில் பிிகற அடயல் பமட்டு, உங்கள்
மடத்றட ஊ றபக்கவும். இந்ட டண்ஞ ீரில் 30 யணயங்கள்
ஊறபத்ண, ின்ர் எரு ணண்டிமல் மடத்றடத் ணறத்ண உர்த்டவும். உங்கள் கமஞிறத அஞிபம் பன், எரு
கூடுடல் பன்சச்சரிக்றகதமக ீங்கள் சய லுணயச்றச
சமற்ற பணல்பூச்சமக உங்கள் கங்கநில் டப படர்வு
சசய்தமம். சடமற்றத் டடுக்க இறட டயபம் சசய்தவும்.
8. மம்பு : பபப் ண்றஞ எரு ணயகச் சயந்ட பூஞ்றச
சடமற்றுக்கம டயரிதமகும். பயறணதம பூஞ்றச டயர்ப்பு
ண்புகள் யம்ிதண, சயயண பபப் ண்றஞ கங்கநின்
சடமற்றுக்கறநத் டயர்ப்டயல் ீண் ணம் பபற சசய்கய-

உருறநக் கயனங்ifj; படமலுரித்ண, ணருபி அடயல் எரு

ண. சடமற்மல் மடயக்கப் கங்கநில் சய ணநிகள் பபப்

பணறக் கண்டி ணஞ்சறநக் கந்ண, மடயக்கப்ட்

ண்றஞறதத் டபவும்.

கத்-

டயல் டபவும். அறட ட்டு ணஞி பம் றபத்டயருந்ண ின்பு
களபி பிவும். இந்ட ணருந்டயன் சயப்பு ன்சபன்மல்
அண கத்டயன் அசல் யத்றட டயரும்க் சகமண்டு

ப உடவு

கயண.
4.
ணற்றும்

ஞ்ெள்

:

இதற்றகதின்

ச்சுத்டற

சமருள்,

பூஞ்றச டயர்ப்பு ிடயயடய ன்று அயதப்டுபண

ணஞ்சள். ணஞ்சநிமல் உலுக்கு மநணம ன்றணகள்

பிறபில் குஞணறத, எரு

மறநக்கு பன்று பற இறடச் சசய்தவும்.
9. மிமன  எண்சய் : இந்ட ண்றஞ, உள்பந
பநரும்

படிதியருந்ண,

பகப்ரு

உட்

அறத்ண

பிடணம சரும் பமய்களுக்கும் சயந்டடமகும். படதிற ண
ண்றஞ,

ணயகவும்

பலுபம

கட்டுப்டுத்ணகய,

கயருணய

மசயிகள் ணற்றும் பூஞ்றச டயர்ப்பு ண்புகறநக் சகமண்ண
அண பூஞ்றசத் சடமற்று பமய்க்கு எரு சரிதம ணமற்று
ணருந்டமகும்.

இறடத்

டபி,

அண

உற

பபகணமகக்

2

குஞப்டுத்டவும், பூஞ்றச சடமற்றுக்கறநத் ண றபக்கவும்

சபங்கமதம்,

சபள்றநப்

ணமட்டின்

படதிற ண ண்றஞறதக் கந்ண அடயல் ஊ றபக்க

ஆங்கயபதர்கநின்

பபம அல்ண படிதமக இந்ட ண்றஞறதத் கத்டயல் ட

ம்.ஆர்.ஸ்.. (MRSA) சூப்ர்க்ஸ்கறந அனயக்கும் ன்று

பபபம சசய்தமம். ல் னுக்கு இறட எரு மறநக்கு

கண்டுிடிக்கப்ட்டிருக்கயண.

10. ெரிிகி உவு :

உள்நங்கயத

ணற்றும்

ித்டீர்

இரு பற சசய்தமம்.

ஆகயதறப

பூண்டு

உடவுகயண. இந்ட ணருந்றட உபதமகயக்க ீங்கள் சுடு ீரில்

மட்டு

ணெற்மண்டின்

9-ஆம்

ணருந்ண

என்று

இந்ட

ம்.ஆர்.ஸ். ப்டுகயன் பமய்க்கயருணயகறந இந்ட
பமய்கறநத் டடுத்டல் ன்று

பரும் பமண, உங்கநண சரிபிகயட உஞவு எரு பக்கயதணம

ணருந்ண

கயட்த்டட்

பற்மக

அனயத்டறடப்

மர்த்ட

பிஞ்ஜமிகள் சரும் ஆச்சர்தம் அறந்ணள்நர்.

அம்சணமகும், உஞபில், பமய் டயர்ப்பு ற்பள்ந உஞவு-

ிரிட்டிஷ் ணெகத்டயல் கமஞப்ட் எரு மட்டு ணருந்ணக்

கள் உட் ஆபமக்கயதணமபற்றச் பசர்த்டமல், உங்கள்

குயப்ில் இந்ட பிங்கள் கமஞப்ட்டுள்ந. ஆங்கயபம

பமசதடயர்ப்பு அறணப்ற ஆபமக்கயதணமக றபக்க உடவுகய-

சமக்ன் யபுஞம, சமட்டிங்மம் ல்கறக்கனகத்றட

ண ணற்றும் சந்டர்ப்பமட சடமற்றுக்கறநத் ண றபக்கவும்

பசர்ந்ட, மக்ர் கயயஸ்டிம லீ அபர்கள், சபள்றநப்பூண்டு,

உடவுகயண. பூஞ்றச சடமற்றுக்கறந டடுக்க இன்சமரு பனய

சபங்கமதம் அல்ண லீக், றபன் ணற்றும் ணமட்டு ித்டீர்

புபமபதமடிக்

ஆகயதபற்றக்

உஞவு

உஞவுகறந

சமப்ிடுபடமகும்.

இந்ட

உங்கள் உயல் ல் மக்டீரிதம பநர்ச்சயக்கு

சகமண்

இந்ட

குயப்ற

சணமனயசதர்த்ணள்நமர்.

உடவுபணன் சடமற்றுக்கறநபம் டடுக்கயண.
ிதந்மணகள் : இறப சபறும் பட்டு
ீ
றபத்டயதங்கள்
டமன், இறட பறதம ணருத்ணப ஆபமசற சற்ின்
தன்டுத்ட கூமண. அயகுயகள் சடமர்ந்ண இருந்டமல்
டதவு சசய்ண, சயகயச்றசக்கு உங்கள் ணருத்ணபற அணுகவும்.

இல்ா இல்ிச் சச்ணிமகாவ்;
இஷ்த மட்டு ணண்ணுதிரிதல் பிஞ்ஜமிதம இபர் பமய்
டயர்ப்பு சக்டய குயத்ட ஆமய்ச்சயகநின் பன்பமடிதமக கருடப்டுகயமர்.
உதிரிதல் ஆமய்ச்சயதமநம ருமல்ஃப் லுகமர்ட்டுன் இறஞந்ண
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ணெல்புளக்கநில் கமஞப்டும் டறபற ணமற்ங்கள் குயத்ட டண
படல் அயபிதல் ஆமய்ச்சயறத சடமர்ந்ண டட்றப் புளக்கநில்

தாக்டீரிாம அிக்கும்
சங்காம், பூண்டு, ாட்டுப் தித்ீ ர்

கமஞப்டும் சசல்கச் சசரிணமம் குயத்ண கண்யந்டமர்.
சசதின்ட்

ீட்ர்ஸ்ர்க்

ஆிம் ருடங்களுக்கு பன்ணாக கண்மாய்க்கு

ருந்துக்கு

சதரும்தானாண
கட்டுப்தடா

நுண்ணுிர்

மாய்கிருிகமப

ின்

ல்கறக்கனகத்டயல்

தன்தடுத்ப்தட்ட ரு ருந்து, ற்மதாம சூப்தர்தக்
எணப்தடும்,

ல்கறக்கனகத்டயல்

ஞிபுரிந்டண,

சயயண

கமம்
எடீம

1870-ல்
பிங்கயதல்

ணற்றும்

எப்ீட்டு உற்கூயதல் ணற பமசயரிதமக

சகால்னி

யதணயக்கப்ட்மர்.

அடுத்டடுத்ண

பமய்கள்

டமக்கயதடமல், 1882-ல் பபறறத மயமணம

அிக்க

சசய்ணபிட்டு

உவும் என்று ிபுர்கள் கண்டுதிடித்ிருக்கிநார்கள்.

இத்ணக்கு

சணயம
சசன்று

(இத்டமய)

டிப்ட்

ன்

பறதில்

பசமடறக் கூம் என்ற யறுபி பமய்கள்
குயத்ண ஆமய்ச்சய பணற்சகமண்மர்.
சயறடந்ட உதிணுக்கள், சடமற்றுபமய்க் கயருணயகறந அனயக்கும்
டன்றண

சகமண்

பபகமறசட்கள்,

பகடு

பிறநபிக்கும்

ணண்ணுதிரிகள், பமய் டயர்ப்பு சக்டயறத பநர்க்கும் த்ட சபள்றந
அணுக்கநில் கமஞப்டும் பணக்பமபஜ் ஆகயதபற்றக் கண்யந்டமர்.
பணறணதிதல் ன்று சமருள்டும் „சென்டானெி‟ (Gerontology)
ன் சசமல்ற 1903-ல் படன்படமகப் தன்டுத்டயதபர். பணறண
அறபண

ணற்றும்

பமழ்மறந

அடயகரிக்கச்

சசய்பண

குயத்ண

ஆமய்ச்சய பணற்சகமண்மர்.
உதிரிங்கநில் கமஞப்டும் உள்நமர்ந்ட பமய் டயர்ப்பு சக்டய
அறணப்றக் கண்யந்டடற்கமக 1908-ல் ணருத்ணபத்ணக்கம மாதல்
தரிமெ தால் எர்னிச் ன்பருன் இறஞந்ண சற்மர். மாய் எிர்ப்பு
ெக்ி ருத்துத்ின் ந்ம ன்று பமற்ப்டும் சணச்ிபகமவ், 71-

ம்.ஆர்.ஸ்..

ஆம் பதடயல் (1916) ணறந்டமர்.

(Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)) மக்டீரிதம
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அடறக்

சகமண்டு

அந்ட

ணருந்றட

ல்கறக்கனக

ணண்ணுதிர்

பநர்க்கப்ட்

ம்.ஆர்.ஸ்.

டதமரித்ட

யபுஞர்கள்,

அபட

சடபடம்
ீ
கூடுடமக உஞவு உற்த்டயறதப் சருக்க, ணண்

சருணநபில்

பணமண்றண அபசயதம். இந்டயதமபில் பண்ல் ணண், கருப்பு

கயருணயதில்

அடற

பசமடயத்ணள்நர்.
ஆங்கயபம

ணண், சசம்ணண், சறந ணண், மற ணண், உபர்ப்பு ணண்,
ணக்கயத ணண், ப ணண்  8 பறக ணண் பநங்கள் உள்ந.

டற்பமறடத

இடயல், மஸ்ஸ், ஆர்சிக், ன்பமசல்ஃமன், கமரிதம்,

ணருத்ணப பறக்கு கயட்த்டட் சணம எரு ணருத்ணப

சமக்ன்

பகட்ணயதம், அலுணயிதம், குபமணயதம் உள்நிட் உபமக

சயகயச்றச பறறதப் ின்ற்யபள்நண பம படமன்றுகயண.

கப்புகள் ணண்றஞ பிறபில் ணஞணறத றபக்கும்.

ணண்ணுதிர்

ணருத்ணபர்கள்,

சகமல்யகள்

குயத்ட

டற்பமறடத

பப,

ணண்

பநத்றட

கமத்டய

உக

மடுகள்

ஆய்வுகளுக்கு அந்ட ண்றத ணருத்ணப குயப்புகள் எரு

என்றுட் இந்ட பத்டயல் அசுன் பசர்ந்ண ணக்களும்

ல் மத்றடபத டந்ணள்ந.

ணண்ணுக்கு டீறண பிறநபிக்கும் ல்பபறு சடமனயற்சமற-

இந்ட

குயப்ிட்

ணருந்ண

90

சடபட
ீ

ம்.ஆர்.ஸ்.

மக்டீரிதமறப சகமல்படமக கண்யதப்ட்டுள்நண.

கநின் கனயவுகள், கிண சுங்கங்கநியருந்ண சபநிபதறும்
உபமக

ச்சுக்

கனயவுகள்,

பிபசமத

யங்கநில்

தன்டுத்டப்டும் பூச்சயக்சகமல்யகள், கறநக்சகமல்யகள்,
சமத

உங்கள்,

உட்புகுபறடத்

கக்கனயவுகள்,
டடுக்கும்

ஆகயதபற்றப்

ணறன

சய்டமல்

ிநமஸ்டிக்

தன்டுத்ணபறட

ீர்

சமருள்கள்

பற்யலும்

டபிர்க்க

பபண்டும்.

கண்பமய்க்கம இந்ட ணருந்ண சயயத அநபில் ணண்ணுதிர்
சகமல்யதமக

தன்டும்

ன்றுடமன்

பிஞ்ஜமிகள்

யறத்டயருக்கயமர்கள். ஆமல், அண அடயக சசதற்மட்டுத்
டயனுன் இருக்கும் ன்று அபர்கள் யறத்டயருக்கபில்ற.
மக்டீரிதமக்கநமல் பரும்  பமய்களுக்கம ணருந்ணகள்
அந்ட குயப்ில் இருப்டமக மக்ர் லீ கூறுகயமர்.
மக்டீரிதமக்கள் கண்டுிடிக்கப்டுபடற்கு  ணெற்மண்டுகளுக்கு பன்டமகபப அடற்கம ணருந்ண கண்டுிடிக்கப்-

ணண் பநத்றட கமக்கும் ஞிதில் பிபசமதிகள்

(பகமப்புப்ம்)

ஆாம் : tamil.thehindu.com

மகாமட கான மாய்கள்
 பகமறக்

கமத்டயல்

சயன்ம்றண,

பதிற்றுப்பமக்கு

ட்டிருப்டமக அபர் கூறுகயமர்.

பமன் சடமற்று பிதமடயகளும், ீர் அநவு குறபடமல்

ஆாம்: www.bbc.com

ற்டும்

69 சடபடம்
ீ
கூடுடமக உஞவு உற்த்டய சசய்த படிபம்.
இடமல் ப்மண்ற ணண்பந ஆண்மக க்கயத மட்டு
சற அயபித்ணள்நண.
அறத்றடபம் ணக்க றபக்கும் ணண், பிறடறத ணட்டும்
உதிர்ப்ிக்க றபத்ண உறகக் கமக்கயண. ணண்ணுக்கு ணஞம்
பமளம்

உதிர்களுக்கும்

உத்டபமடம்

இல்ற.
உகயல் பமழ்ந்ண பரும் 7 ில்யதன் (700 பகமடி) ணக்கள்
சடமறக, பரும் 2050-ஆம் ஆண்டு 9.6 ில்யதமக (960 பகமடி)
அடயகரிக்கும். டற்பமண, 850 ணயல்யதன் (85 பகமடி) ணக்கள்
சயதமலும்,

ஊட்ச்சத்ண

குறமட்மலும்

பமடுகயன்ர்.

2050-ஆம் ஆண்டு ணக்கள் சடமறக சருக்கத்ணக்கு ற் உஞவு
உற்த்டயறத 69 சடபடம்
ீ
கூடுடமக அடயகரிக்க பபண்டித
கட்மதத்டயல் இருக்கயபமம்.
எரு

சச.ணீ .

படறபப்டும்

ணண்

யறதில்,

உருபமக
பரும்

ஆதிம்
2050-ஆம்

ஆண்டுகள்
ஆண்டு

அளத்டம்,

அடயக பமய்ப்பு உள்நண.
 பகமறதில்

ணண் பந அனயறப டடுத்டமல் ணட்டுபண, 2050-ஆம் ஆண்டு

அடயல்

த்ட

ணக்கணயன்றண, ீர்க்கடுப்பு பமன் ிச்றகளும் டமக்க

அிின் ிபிம்தில் 33% ண் பம்
:
2015-ஐ ண் ப ஆண்டாக ஐ.ா. அநிிப்பு

ற்ட்மல்,

உதர்

'டீறட்பன்,'

69

அநபில்

உறக்

பிதர்றப

குநிர்ச்சயதமக

சபநிபதறும்.

அநபில் டண்ஞ ீர் குடிப்பமம்.

றபக்க,

அடயக

அடமல்,

அடயக

ல்ம

இங்கநிலும்

மணகமப்ம ீர் கயறக்குணம ன்ண சடரிதமண. பப,
அபசத்ணக்கு
பம்

கயறக்கும் டண்ஞ ீறக் ருகுடல்,

வும்

பிதமடயகளுக்கு

ஆநமக

ீர்

பபண்டி

இருக்கயண.
கமம'

 'பிப்ரிபதம

ன்

ற்டும்

பமய்டமன்

ணற்றும்

மணகமப்ற்

மக்டீரிதமத்

'கமம.'

சடமற்மல்

அசுத்டணம

உஞபின்

டண்ஞ ீர்

பணமக

அண

வுகயன்.
 'கமம'பின் பக்கயத அயகுய, பதிற்றுப்பமக்கு ணற்றும்
பமந்டய. உயல் இருந்ண, ணயக அடயக அநபில் ீர் ணற்றும்
'சக்ட்பமறட்'

னும்

பபடயப்

சமருட்கள்

சபநிபதறும் பமண உதிருக்பக ஆத்டமக படிதமம்.
 சயன்ம்றண,
கயருணயதமல்

'பபரிசயல்ம
வுகயண.

பசமஸ்ர்

இண

கமற்று

றபஸ்'
பம்

ன்

நிடயல்

வும் டன்றண சகமண்ண. படயல் உயல் அரிப்பு

4

ற்டும்; அடன் ின் ீர்க்கட்டி படமன்றும். ணம்ணயமபம,

உற்த்டய

படித்

டதமரிக்கமம் ன்று அபர்கள் கண்டுிடித்ணள்நர்.

சடமர்மபம

எருபரிம்

இருந்ண

அடுத்டபருக்குப் வும்.

சசய்தமம்.

பூஞ்றச

கமநமன்கள்

இடன்

பம்

பிறபமக

சட்பமல்

பநரும்

டன்றண

 சபதில் கமத்டயல், கல்லீல் மடயப்பு ற்டுபடமல் பரும்

சகமண்டமல் இபற்ற அடயக அநபில் உற்த்டய சசய்த

பமய், ணஞ்சள் கமணமற. கமய்ச்சற பமல் இணவும் ஏர்

படிபம். இடன் பம் அடயக அநபில் சட்பமற உற்த்டய

அயகுய ன்ப கூமம். ணஞ்சள் கமணமற பருபடற்குப்

சசய்தமம்.

 கமஞங்கள் உள்ந. உயல் ற்டும் ணமற்ங்கள்
கமஞணமகபபம,

றபஸ்

கயருணயத்சடமற்று

கமஞணமகபபம பமம்.
 றபஸ்

பப குறந்ட சசபிபபத சட்பமல் உற்த்டய
சசய்த படிபம் ன்றும் பிஞ்ஜமிகள் சடரிபித்ணள்நர்.
இண

கயருணயத்சடமற்மல்,

ணஞ்சள்

கமணமற

சடமர்ம

ஆமய்ச்சயகள்

சடமர்ந்ண

றசற்று

பருகயண.

பருபடற்கு, டண்ஞ ீர் ணமசுமப கமஞம். டண்ஞரில்
ீ
வும் சப்மறட்டிஸ் '' ணற்றும் 'ஈ' றபஸ்கள்
டமன், ணஞ்சள் கமணமற பருபடற்கம கமஞம்.
 பகமறதில்

குனந்றடகளுக்கு

டடிணம

ணஞிகள்

தன்டுத்டக்கூமண.
 டமய்ப்மயபபத,
பகமறதில்

80

ிந்ட

சடபடம்
ீ

டண்ஞ ீர்

குனந்றடகளுக்கு,

இருப்டமல்,
டண்ஞ ீர்

ட

பபண்டிதடயல்ற.
 பகமறதில் குனந்றடகநின் சருணம் பட்சய அறதமணல்
கபிக்க

பபண்டும்.

படமல்

பட்சயதமமல்,

சயறுீர்

சரிதமக கனயக்கபில்ற , அர்த்டணமகும்.
 பிதர்றப

அடயகணமக

பருகயண.

'ணபரிதம'

ற்டும்.

அறடத்

பரும்பமண,
ன்

டபிர்க்க,

ஆாம்: www.maalaimalar.com
பிதர்க்குருவும்

கயருணயதமல்

டயபம்

இண்டு பற

குநிக்க பபண்டும்.
 ன்கு

நுண்ணுிர்க்சகால்னி அெிா?

பிதர்க்குரு

எரு பபடிக்றகதம கறட ணருத்ணப பட்மங்கநில்
உபி

றபத்ட

2000-ம்

ஆண்டில்

எருபனுக்கு

படமம், சநி, கமய்ச்சல் ன்மல் இந்டப் ச்சயறறத

குடிக்க பபண்டும். டயசரி, 2.5 படல் 3 யட்ர் பற

அல்ண இந்ட பபறச் சமப்ிடு ன்மர்கள் ணருத்ணபர்கள்.

டண்ஞ ீர் குடிக்க பபண்டும். சபநிதில் சசன்று

பந்ட

ின்ர் கய.ப.1000-ம் ஆண்டில் படமம், சநி, கமய்ச்சல்

கூமண;

ன்மல் பபறபதம, ச்சயறறதபதம சமப்ிமபட, அண

குநிர்ந்ட

ஆ

கய.ப.

டண்ஞறபத
ீ

உன்,

சகமடயக்கறபத்ண,

பருகயண.

டண்ஞறக்
ீ

குடிக்கக்

சபணசபணப்ம டண்ஞ ீற அருந்டமம்.
 கமி,

ணணமங்கள்

கனயத்டற

பமன்

அடயகப்டுத்ணம்.

கவுநமல் ஆசரர்படயக்கப்பில்ற. பூற சசய், சம்

மங்கள்
அடமல்,

சயறுீர்க்

ண்ணு,

சடமளறக

த்ண

ன்று

உயல்

படிக்றககறநச் சசய்தச் சசமன்மர்கள்.

ணமந்டயரீக

ீர்ப்ற்மக்குற ற்மம். பப, அபற்ற அபப

எமதானா ச்சுக்கிருிக்கு டுப்பூெி
கண்டுதிடிப்பு

டபிர்ப்ண ல்ண.

ஆாம்: www.dinamalar.com

பூஞ்மெ காபான்கமப தன்தடுத்ி சதட்மால்
உற்தத்ி: ிஞ்ஞாணிகள் கண்டுதிடிப்பு

கந்ட
சயணமடங்கநில்
பமம
ச்சுக்கயருணயக்கு யதம உதிர்கள் . இந்ட பமய்க்கம
ணருந்றடக்கண்டுிடிக்க
ணருத்ணபர்கள்
பமமடி பந்ட யறதில் இப்பமண பமம
ச்சுக்கயருணயக்கம டடுப்பூசயறதக் குங்குகநில்
ரிபசமடயத்ண அடயல் சபற்யபம் சற்றுள்நர்.
பதமயயபம கபமகம ன்பரின் டறறணதில்
சசதல்ட் குள பமம டடுப்பு ணருந்றட
உருபமக்கயபள்நர்.
இபர்
பிஸ்பகமயன்–
ணமடிசன்
ல்கறக்கனகத்டயல்
கமல்ற
ணருத்ணபதிதல் பமசயரிதமகப் ஞிபுரிகயமர்.
இபர் பமம, றப கமய்ச்சல் ணற்றும் 
ச்சுக்கயருணயகறநப் ற்ய ஆமய்ந்டபர்.

ஆஸ்டயரிதம மட்டில் உள்ந பிதன்ம ல்கறக்கனக
பிஞ்ஜமிகள் பூஞ்றச கமநமன்கள் பநர்ச்சய குயத்ண ஆய்வு
சசய்டர்.

அடயல்

பூஞ்றச

கமநமன்கறநப்

தன்டுத்டய

சட்பமல் உற்த்டய சசய்தமம்  கண்டுிடித்ணள்நர்.
இந்ட கமநமன்கநில் ணணு ணமற்ங்கறந சசய்டமல்
அறப சகமளப்பு சத்றட அடயகணமக சகமண் கமநமன்கநமக

ஆாம்: www.newscience.in
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கய.ி. 1850-கநில் ணமந்டயரீகம், பப்னக்கம் இபடம இந்டக்
கமதத்றடக்
ல்மம்

குடி

ன்மர்கள்.

பிம்,

கய.ி.1950-கநில்

இபடம

கமதம்

பசமடறச்சமறகநில்

யரூிக்கப்ட் ணமத்டயற, இறடச் சமப்ிடு ன்மர்கள். கய.ி.
ணமத்டயறகள்

தாக்டீரிெிான்
ணண

உல்

உற்சமகணமக

ஆபமக்கயதணமக,

இதங்குபடற்கு

பள

ணண

த்ணன்,

உலுக்குள்பநபத

சுணமர் என்றக் கயபம அநவுக்கு ன்றண சசய்பம்
ணண்ணுதிரிகள்

இருக்கயன்.

இறப

ணண

உயன்

பமடமண.

இபடம

சமப்ிடுங்கள்

ன்மர்கள்.

ண்ர்கள். இந்ட ண்ர்கறநப் ற்ய கபறப்பில்ற

இப்பமண கய.ி. 2000-ம் ஆண்டில் ணறுடிபம் ச்சயறறதபதம,

ன்மல், ணண உல் சணல் சணல் யபறபம்.

பபறபதம சமப்ிச் சசமல்கயமர்கள்!?. இந்டக் கறடதிலுள்ந

இறப ம் உயல் இருத்டல் ணயக ணயக அபசயதம்.

1980-கநில்

ணண்ணுதிர்க்சகமல்ய

பக்கயதணம

(Antibiotics)

பிதம்

ணமற்ம்

அல்.

இதற்றகக்குத்

மம் டிதமகச் சமப்ிடும் ணண்ணுதிர்க்சகமல்யக்கு

டயரும்புடப ணிட இத்டயற்குக் கறசய பனய ன்ணடமன்.

ன்

அற்பு உிாற்நல்

அனயப்ண.

எரு

ணருத்ணபரிம்

சசன்று

க்குக்

கமய்ச்சல்,

சநி,

இருணல், ணம்ணல், ன்று சசமன்ணம் அபர் எரு அமல்சசயக்,
என்பம,

இண்பம

ணண்ணுதிர்க்சகமல்யகறநபம்

டன்னுறத ணருந்ணச்சரட்டில் ளடயத் டருகயமர். அறட பமங்கயச்
சமப்ிடுகயபமம்.

ல்மம்

சரிதமகயபிடுகயண.

உண்றணதில்

ல்மம் சரிதமகய பிட்டம? படயல் ணண உல் டக்குள்
ற்டுகய மடயப்புகறந ம்பறத மணகமப்பு அறணப்புக்கும்,
ணக்கும்

சடரிதப்டுத்ணகய

அயகுயகபந

கமய்ச்சல்,

சநி,

ணம்ணல், இருணல் ன்றட படயல் புரிந்ணசகமள்ந பபண்டும்.
இன்சமரு பறகதில் உயன் உதிமற்றப் மடயக்கும்
ணண்ணுதிரிகள்

மக்டீரிதமக்கள்)

(றபஸ்கள்,

ணறனந்டயருப்றடச்

சசமல்லும்

உலுக்குள்

ச்சரிக்றகடமன்,

இந்ட

சபநிப்றதம மடயப்புகள். இந்ட ச்சரிக்றக ம்பறத

சடரிபம்?

உலுக்குள்

கமரிதம்.

உதிமற்லுக்கும்

எரு

ணண்ணுதிரிகநின்

பத்டத்

உயல்

மடயப்புகறந

டயரி

ணறனந்ண

ற்டுத்ணம்

பதமபட்மறப,

ஜமகத்சடமகுப்புகநில்
ணட்டுணல்

பற

உலுக்கும்

டன்னுறத

த்டயப்டுத்டயக்சகமள்ளும்.

ணண்ணுதிரிதின்

டந்டயங்கறநபம்

பத்ட

அடற்கு

படிக்றககறநபம்கூத்

பறகறநபம்,

டயமக

டுத்ட

டன்னுறத

பற

சகமன்சமனயத்ட

டயர்

யறவு

அடுக்குகநில் டயவு சசய்ணசகமள்ளும்.
தனபம் தனணபம்
ீ
எரு

அண

ணீ ண்டும்

உலுக்குள் ணறனந்டமல்பமணம், உப எரு சமத்டமறத்
டட்டி

டன்னுறத

ஜமகத்

ணண்ணுதிரிறத

சடமகுப்ியருந்ண

டயர்சகமள்படற்கம

அந்ட
ல்ம

படிக்றககறநபம் கஞப்சமளடயல் டுத்ணபிடும். ஆமல்,
உயனுள்பந
டன்றணகறநப்

ணறனந்டயருக்கும்
ற்ய

சடமங்குபடற்கு

ணண

மணகமப்பு

பன்டமகபப

ணண்ணுதிரிதின்
அறணப்பு
மம்

அயதத்
சமப்ிடும்

ணண்ணுதிர்க்சகமல்யகள் அபற்ற அனயத்ணபிடுகயன்.
அடமல்

ம்பறத

ணண்ணுதிரிகறநப்

ற்யத

மணகமப்பு
ந்டப்

அறணப்ில்

டயவுகளும்

அந்ட

இல்மணல்

பமய்பிடுகயண. அடற்குப் ிகு ப்பமண அந்ட ணண்ணுதிரிகள்
டமக்குடல்

சடமடுக்கும்பமணம்,

சபநிதியருந்ண

ணண்ணுதிர்க்சகமல்யதின் ஆடவு படறபப்டும்

அநவுக்கு

உல் பணமகய
ீ
பிடும். ணண்த் ணண் ணங்கும் பிநக்கு
பமத்டமன்

ம்பறத

மணகமப்பு

அறணப்பும்

ணண்ணுதிரிகநின் டமக்குடல்கறநத் டமப சணமநிக்கும்பமண
பணலும் பணலும் ம் சறும்.

ற்ய

அனயக்கப்பமகய

புகுந்ண

அடற்குக்

ணண்ணுதிரிகநின்

ணண்ணுதிரிகள்

அறத்றடபம்,

ணண

உயல்

ணறனபம்

டீத

மக்டீரிதமக்கள்,

றபஸ்கள், பூஞ்றச சடமற்று பமன்பற்ற டயர்க்கும்
படல்

றதஞி

ணண்ணுதிரிகள்டமன்.
உலுக்குத்

உயல்
அண

உள்ந

அடயகரிக்கவும்,

ன்றண

ணட்டுணல்மணல்

படறபதம

அறப

றபட்ணயன்-ிறத

சசரிணமத்றட

பணம்டுத்டவும்,

சடமற்றுபமய்க்கு டயமகவும் சசதல்டுகயன். அபடமடு
அறப மக்டீரிசயதமன் (bactericions) ன் சமருறநபம்
சசய்கயன்.

இதற்றகதம

இந்டப்

மக்டீரிசயதமன்கள்

ணண்ணுதிர்க்சகமல்யதமகச்

சசதல்டு-

என்ண தாிப்பு?
இத்டறகத

ன்றண

ணண்ணுதிர்க்சகமல்ய
எரு

பற

ீங்கள்

ணருந்ணகநமல்

ணண்ணுதிரிகறநபம்

பசர்த்ண

ணருந்ணகள்

சகமன்றுபிடுகயன்.

டுக்கும்

ணண்ணுதிர்க்சகமல்ய

அனயந்ணபிடும்

ன்றண

ணண்ணுதிரிகள்

டயரும்வும் உருபமக, குறந்டண ஆறு ணமடங்கநமகும்.
அண ணட்டுணல் சடமர்ந்ண சபநிதியருந்ண சமப்ிடும்
ணண்ணுதிர்க்சகமல்யகநமல்

ணண்ணுதிரிகள்

ல்றபதம?

ல்ண சகட்ண அறத்றடபம் அனயக்கயண.

கயன்.

பிபசணம

ணண்ணுதிரிகறந

பபறகறநப் ற்யபம் அடற்குத் சடரிதமண. ஆக, அண

ம்பறத உயன் மணகமப்பு அறணப்ின் இன்சமரு

பத்டத்ணக்குத்

ன்றடப்

கபறதில்ற.

உற்த்டய

றதஞிகள்

சசமல்படற்கும் பத்டம் த்ணபடற்குணம பனக்கம்.

பபற

ணண்ணுதிரிகள்

சகட்றபதம?

டதமமகச்

மணகமப்பு

அடன்

அந்ட

டீறண

தக்கும்

மக்டீரிதமக்களுக்கும், றபஸ்களுக்கும் டற்கமப்புத் டயன்
கூடிக்சகமண்ப
டுக்கும்

பமகயண.

அடமல்,

சபநிதியருந்ண

ணண்ணுதிர்க்சகமல்யகநின்

கூடிக்சகமண்ப

பமகயண.

ணண்ணுதிர்க்சகமல்யகறந

அநவும்

படறபக்கு

அடயகணம

சபநிபதற்றும்

சசய்பம்

சயறுீகங்களும்

சயணப்டும்.

அடயகணம

பபறப்ளுபமல்

சயபம்

ஞிறதச்
அநவுக்கு

சயறுீகங்கள்

ளடறதச் சசய்தவும் கூடும். உல் பணறபம்.
ீ
பப,
யகறநச்

படறபதில்மணல்

ணண்ணுதிர்க்சகமல்-

உட்சகமள்நக்கூமண.

ஆபமக்கயதணம

சபகத்றட உருபமக்க உடபி சசய்பபட ணருத்ணபர்கநின்
டறதமத

கறண.

திர்க்சகமல்ய

பப,

ணருந்ணகறநப்

அபர்களும்

ணண்ணு-

ரிந்ணறக்கும்பமண

கூடுடல் அக்கறபன் சசதல் பபண்டும்.
சரி,

இதற்றகதம

அடயகரிப்ண?

டயர்ப்புச்சக்டயறத

டற்சகடுத்டமலும்

ப்டி

ணருந்ணகறந
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உட்சகமள்ளும் னக்கத்றட படயல் யறுத்ட பபண்டும். உல்

அப்புத்ணளுன் பணமர், இநீர் பசர்த்ண 10 மட்கள்

டன்னுறத மணகமப்பு றறதப் தன்டுத்ட அபகமசம்

சமடயக்க றபத்டமல் அப்பு பணமர் கறசல் டதமர். இபற்ற

டபபண்டும்.

குறந்ட அநபில் அடயக ீருன்

டீறணதம

ணண்ணுதிரிகளும்

ணண்ணுதிரிகளும்

ம்

உயல்

ன்றணதம
அடயகணமகபபம

சடநிக்க பபண்டும். ணீ ன் கறசல் கூ ணீ ன் கனயவுகளுன்

குறபமகபபம இருப்டற்கு ம்பறத பமழ்க்றக பற,

கரும்புச்

உஞவுப் னக்கபனக்கபண பக்கயதணம கமஞம்.

றபத்டமல்

பப, ஆபமக்கயதணம பமழ்க்றகக்கு ஆபமக்கயதணம
உஞவு,

சரிபிகயட

ம்பறத

உஞவு

அபசயதம்.

டயர்ப்புச்சக்டயறதத்

இந்ட

ணண்டிப்

உஞபப
மணகமப்புப்

றக்குப் த்றடத் டரும். அந்டப் த்டமல் ந்டத் டீத
ணண்ணுதிரிகறநபம்

ணண

உதிமற்ல்

அனயத்ண,

ஆபமக்கயதத்றட யறமட்டும்.

கந்ண சசடிகளுக்கு

சர்க்கற

பசர்த்ண

மட்கள்
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சமடயக்க

டதமமகயபிடும். சமடயக்கும் பமண ஆம்

மட்கநில்

ணர்பமசம்,

க்குபம்

ப்

மர்த்ண

சசய்த

பபண்டும். இறப அறத்ணம் இப்பமண அங்கமடிகநிலும்
கயறக்கயன்.
நுண்ணுிர் உங்கள்
ணண்ஞில் பமளம் ணண்ணுதிரிகநில்  பறககள்
ன்றண

டருறப.

இபற்யல்

சய

ணண்ணுதிரிகள்

இண்டு னட்ெம் கடல்ாழ் நுண்ணுிரி
மககள் கண்டுதிடிப்பு
கயல் ணயடந்ண சகமண்டிருக்கும், ணயகவும் சயயத
ணண்ணுதிரிதம, ணயடறப உதிரிகள் (plankton) ற்ய
இணபற

இல்மட

பறகதில்

பணற்சகமள்நப்ட்

ணயகப்சரித ஆய்பில் இண்டு ட்சம் பறகதம,
பித்டயதமசணம உதிரிதிங்கறந இங்கண்டுள்நடமகவும்

ஆாம் : டய இந்ண.

ீ ங்கமப ாரிக்கனாம் இற்மக உம்!

இன்றத

பட்டுத்
ீ

படமட்த்றட

மணரித்ண

பிறநச்சற டுக்க பபண்டுணமமல் திரின் பநர்ச்சயக்குத்
சத்ணகறந

அயந்ண

அநிக்க

பபண்டும்.

1960களுக்குப் ின் சமத உங்கள் சருகயமலும், இப்பமண
சூனல் ணமறுகயண. உசகங்கும் ல்பபறு கமஞங்கநிமல்
இசமத

உபதமகம் குறக்கப்ட்டு, இதற்றக உங்கள்

ணக்கநிறபத ிணமகய பருகயண‟‟ ன்கய படமட்க்கற
யபுஞர் ம.பின்சசன்ட் இண ற்ய பிரிபமகப் பசுகயமர்.
ணண்ணுக்கு

ணமற்றுப்சமருட்கள்

பநணமக்குபடயல்
பகயக்கயன்.

இதற்றக

சமணபமக

ணஞிச்சத்ண-சமம்ல்
கமல்சயதம்,
ணமங்க ீசு,

சத்ண

பந்டின்

உங்கள்

சரும்

டமபங்களுக்கு
அடயகம்

ங்கு

டறனச்சத்ண-

படறப.

சணக் ீசயதம்,

அபற்ற

இறப

சல்ர்,

டபி

இரும்பு,

ணத்டமகம், பமமன் பமன் றபபம் படறப.

இபற்ற மம் நித பநர்ச்சய ஊக்கயகள் பபண சமம்.
இபற்ற

பணம்டுத்டய

அடயக

ன்

ச

ணண்ணுதிர்

உங்களும் உடவும்.
ணண்புள

மநணமறப

புடயடமறப

ன்றும்

அயபிதல்

ஆய்பமநர்கள்

சடரிபித்ணள்நர்.
அந்ட

உதிரிங்கநின்

ணணுத்

சடமற

பரிறசப்டுத்ணம்பமண அபற்யல் றபஸ், எருகத்

ட்டுத்மாட்டம்
ீ

படறபதம

அபற்யல்

ணறக்கு

உம்,

ஞ்சகவ்தம்,

டமபம்,

மக்டீரிதம

ஆகயதபற்றுன்

ணற்றும்

ணண்ணுதிரி

இட்சக்கஞக்கயம

புடயத

ணணுக்களும் கண்யதப்ட்டுள்ந.
இறப குயத்ட கட்டுறறத Journal Science னும்
அயபிதல் இடனயல் ஆய்பமநர்கள் ளடயபள்நர்.
கல் பமழ் உதிரிங்கநில் 90 பிளக்கமடுகநமக
கமஞப்டும் ணயடறப உதிரிங்கள் குயத்ட ஆய்வுகள்
ணயகக்குறந்ட
ள்நடமக

அநபிபபத

அந்ட

அயபிதல்

பணற்சகமள்நப்ட்டுஇடனயல்

ளடயபள்ந

ஆய்பமநர்கள் உகநபில் சுற்றுச்சுனல் மணகமப்பு
ணற்றும் சண யறக்கு ந்ட அநவுக்கு ணறனக்கமடுகள்
பக்கயதணமபடம
உதிரிங்களும்

அபட

அநவுக்கு

இந்ட

பக்கயதணமறப

ணயடறப
ன்று

கூயபள்நர்.
அபடபபறந இந்ட ணண்ணுதிரிகளும் கமயற
ணமற்த்டமல்

மடயக்கப்டும்

அமத

யறதில்

இருக்கக் கூடும் வும் சடரிபித்ணள்நர்.

அணயர்டகறசல்,

ீபமணயர்டம், ணீ ன் கறசல், படபணமர், அப்பு பணமர் கறசல்...
இப்டி

இடற்கு

எரு

ீண்

அட்பறஞபத

டமம்!

சரும்மலும் கயமணப்புங்கநில் கமல்றகள் இருப்டமல்
ணண்புள உம், ஞ்சகவ்தம், அணயர்டகறசல், ீபமணயர்டம்
பமன்றபற்ற

நிடமகத்

டதமரிக்கமம்.

கத்டயல்

இருப்பர்கள் சறணதறக் கனயபியருந்ண ணண்புள உம்
டதமரிக்கமம் (சற்று கபம் படறப). படங்கமய்ப் மலுன்
இநீர், புநித்ட பணமர் ஊற்ய 7 மட்கள் சமடயக்க றபத்டமல்
படபணமர் கறசல் டதமர்.

ஆாம்

: ta.radiovaticana.va

7

திர்களுக்குத் படறபதம டறனச்சத்றட (Nitrogen) அநிக்கும்

ஈக்களும்

பறகதில்

ணறப்டற்கும்

பநி

ணண்த்டயல்

உள்ந

பமபறப

உணமக

பமண.

ணர்பமசறபம்

ீங்கும்.

உபதமகயக்கமம்.

படு
ீ

பமகங்கள்

ணமற்றும் டயன் றத்டறப. சய ணண்ஞில் திருக்கு தன்

சுத்டம் சசய்படற்கும், சயறு குனந்றடகநின் உள்நமறகறந

மட

பறகதில் இருக்கும் சத்றட தன்டும் பறகதில்

சுத்டயகரிப்டற்கும் ணயகவும் ற்ண. சசவு ணயகணயகக் குறவு

ணமற்யத் டரும். சய ணண்ணுதிரிகள் திர் பநர்ச்சய ஊக்கயறத

ன்படமடு, இண ணயகச்சயந்ட இதற்றக ஈடுசமருள். பூம,

உற்த்டய சசய்ண திரின் பநர்ச்சயக்கு உடவுகயன்.

பகமறப

மமொதிம்

சகமண்டுடமன் ணக்கச் சசய்ண ணறுசுனற்சய சசய்கயமர்கள்!

பநிணண்த்டயல்
திர்கநிமல்

டறனச்சத்ண

78%

படிதமக

அந்டச்சத்றட

இருந்டமலும்,

டுக்க

இதமண.

றபசமிதம் ன்ண திறு பறக சசடிகநின்,

பபர்கநின்

ணமகமட்சயகள்,

பிபசமதம்,

ணமகத்டயன்

சுற்றுச்சுனல்,

கமஞவும்,

தன்டுத்டய

E.M.

பமன்பற்ற

உபமல்

பறப்க்கத்றடக் கமணுங்கள்.

திர்

ணற்றும்

ணண்ணுதிர்

ணண்ணுதிருக்கு

இண்டும்

உஞவும்

இபம்

கயறக்கயண. ன்யக்கமக - அடனுள் பமளம் றபசமிதம்
பநிணண்த்டயல் உள்ந டறனச்சத்றட உணமக்கய திருக்குக்
கயறக்கச் சசய்கயண.

கமல்றப்

E.M.5

www.agriton.nl/higa.html

மம் (VAM) என்னும் மர் பூஞ்ொணம்
Vesicular Arbuscular Mycorrhiza ன்டன் சுருக்கபண பபம்
(VAM). இண டமபங்களுக்கு தன் அநிக்கக்கூடித பபர்
பபர்கநில்

இறப சரும்மம திர்கநின் பபருக்கு அருகயல்

மணரிப்பு

„சமக்கமய‟,

டதமரிக்கவும்

குடயதில் கமஞப்டும் எரு பறக

அமொஸ்மதரில்னம்

E.M

பமன் ணறகநில் இண உபதமகணமகும் பறகறநக்

உள்பந படிச்சு ற்டுத்டய அடனுள் பமளம். இந்ட பறக
தன்சறுகயன்.

கனயவுகறந

இறஞத்ண

எட்டிக்சகமண்டு
ணண்ஞிலுள்ந

பூஞ்சமம். டமப

பபறபம்

மஸ்ற

ணண்றஞபம்
படிதமகவும்,

பநர்ந்ண பநிணண் டறனச்சத்றட யறப்டுத்ணபணன்,

ணறபகணமக ணற்

பபர்கறந ன்கு பநச் சசய்பம்

உயஞ்சய டமபங்களுக்குத் டபல்ண. இண பபர்கறந அடயக

ஊக்கயகறநபம் உற்த்டய

சசய்கயண.

அநபில்

திருக்குக்

ணஞிச்சத்றட

சகமடுக்கும்.

ணற்

குறக்கும். இந்ட பறக

(phosphorus)
உங்கநின்

கறத்ண

படறபறத

ணண்ணுதிர்கநில் சய, டயபம்

அல்ண சமடி படிபங்கநில் அங்கமடிகநில் கயறக்கயன்.
இ மககள்.
0.1% ிமசயபமறட்ஸ் ன்னும் ஊக்கய எரு பறக
கடுகுச்சசடிதின்

ணகந்டத்டயயருந்ண

டுக்கப்டுகயண.

ஆபமக்கயதணம பநர்ச்சயறத சசடிக்கு

அநிப்படமடு

பூ,

ிஞ்சு உடயர்பறடத் டடுத்ண, அடன் யம், டம் ஆகயதபற்ற
அடயகரிக்கச்

சசய்கயண.

டமபத்டயன்

பமய்டயர்ப்புத்

டன்றணறத அடயகரிக்கச் சசய்கயண.

அயபகப்டுத்டப்ட்ண.

இந்ட

டய

ணண்ணுதிரி. இன்று 120 மடுகநில் பிபசமதம், சுற்றுச்சூனல்,
கமல்றப்
இதற்றக
சமன்று
ன்றண

மணரிப்பு

ணறகநில்

இடுசமருள்



தன்டுகயண.
Ecocert

இண

அறணப்பு

டந்ணள்நண. E.M 1 ன்ண உங்கும் யறதிலுள்ந
சசய்பம்

பபர்களுக்கு ணண்ஞிலுள்ந ீறபம் சத்ணக்கறநபம்
(குயப்மக

மஸ்ஸ்)

நிடயல்

உயஞ்ச

ணண்ஞிலுள்ந பமய் உண்மக்கும்
பூஞ்றச

டமக்கமணல்

மற்ங்கமயல்

இருந்ண

டமண்டிபள்ந

குடயகநியருந்ண
(Hyphae)

மணகமக்கயண.

ணமற்றும்பமண

இனப்றபம்

றப

மக்டீரிதம ணற்றும்

டமபங்கறநப்

ண்ஞிக்றக

உடவுகயண.

ற்டும்

குறக்கயண.

சத்ணகறநபம்

உடபிதமல்

திர்

பபர்கறநத்
ீறபம்

டமபங்களுக்கு

அநிக்கயண. அடமல், டமபங்கள் பட்சயறத சற்று டமங்கய
பநரும்.

உ

அநறப

குறப்ணன்

உடவுகயண.

மற்றுப்

பிறநச்சற

ண்றஞகநில்

-

குயப்மக ணப்திர்களுக்கு அபசயதம் படறபதமண இந்ட

Effective microorganisms ன்டயன் சுருக்கபண E.M ப்மன்
1980கநில்

பிறநச்சல்

இருப்டமல் டமபங்கள் ஸ்டயணமக யத்டயல் இருக்கும்.

அடயகப்டுத்ட

E.M . என்னும் ிந நுண்ணுிரி
மட்டில்

உண்மக்குபடமல்

அடயகரிக்க உடவுகயண. அபடமடு, பபர் குடய அடயக அநபில்

தாஸ்மதா தாக்டீரிா
ணண்ஞிலுள்ந

சத்ணகறநபம், ீறபம் நிடமக

ணண்ணுதிர்கநின்

சமடயத்ட ிபக தன்டுத்டப்

சடமகுப்மகும்.

பபர்

பூஞ்சமம்.

அங்கு

பபர்கள்

ன்கு

உருபமபடமல்

ணங்கள் ல் பநர்ச்சய சறும்.
ஹுயுிக் அினம்
இண

டயப

படிபிலும்,

குருறஞ

அல்ண

சமடி

படிபிலும் அங்கமடிகநில் கயறக்கயண. ணண்ஞில் கரிணச்
சத்றட அடயகரிக்க உடவுகயண.

இண

பபண்டும். 1:1:20 ன்

பிகயடத்டயல் E.M.1 : சபல்ம்(அ)கரும்புச் சர்க்கற: குபநமரின்
கக்கமட ீரில் 5-10 மட்கள் ிநமஸ்டிக் கன்கநில் கமற்று
புகமணல் யனயல் சமடயக்க றபக்க E.M 2 டதமர்.
உருபமகும் பமபறப சபநிபதற் டயபம் 1 சமடி
படிறத

டயந்ண

ப

பபண்டும்.

தன்டுத்டயபி பபண்டும். சமடயக்க

எரு

ணமடத்ணக்குள்

றபக்க கண்ஞமடிக்

கன்கறந டபிர்க்கவும். பட்டின்
ீ
சறணதற, குநிதற
பமன்

இங்கநிலும்

பிறபமக

E.M

உர்ந்ண,

2

உடவும்.
ஈணயன்ய

இவ்பிங்கள்
இருப்ணன்

ஆாம் : www.dinakaran.com
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ஊ. றககறந பசமப்பு ணற்றும் டண்ஞ ீர் சகமண்டு 15-20
சமடிகள் களபவும்.

தன்நிக் காய்ச்ெல்- காத்துக்சகாள்ப-14
ிபமநகள்
ன்யக்கமய்ச்சயல்

உகபண

டுங்கயக்சகமண்டிருக்கும்

பம்

இண.

தந்ண
இந்டயதமபிலும்

இன்றத யபப்டி இண்டு இப்புகள் ற்ட்டுள்ந.
ன்யக்கமய்ச்சயயருந்ண ம்றணக் கமத்ணக்சகமள்பண ப்டி
ன்பட இப்பமறடத பக்கயதணம பகள்பி. அறடப் ற்யப்
மர்ப்பமம்.
ணிடர்கநிணயருந்ண

இ. ீர் அருந்டப் ிடிக்கமணல் இருத்டல்.
உ. அடயக பமந்டய
. குனந்றட ரிச்சலுனும், ணக்கபிமணலும்
இருப்ண.
கமய்ச்சலும் பருபண.

சமடமஞ சநி வுபணபமல்டமன் இணவும் வுகயண.

8. துந்ர்கபில் கீ ழ்க்கண்ட மாய்க்குநிகள்
காப்தடும்:

1.இருணல்

அ. பச்சுபிச்சயணம்.

2.ணம்ணல்
3.இந்ட றபஸ் இருக்கும் சமருநின் பணல் றகறத
றபத்ணபிட்டு பமய், பக்கு ஆகயத குடயகறநக் றகதமல்
சடமடுபடயன்பம்.

கமய்ச்சல்,சநி,இருணல்,சடமண்றக்கட்டு,பக்கயல்
உல்பய,

குநிர்டுக்கம்,

கறநப்பு.

ீர்

சயருக்கு

பமந்டய, படய பமம்.

இ. டயடீசன் டறச்சுற்ல், ணதக்கம்
ஈ. யற்கமட பமந்டய
9. எவ்பவு மம் ம இக்கிருி உிருடன் இருக்கும்?
ணம்ணல்,

இருணயயருந்ண

சபநிப்ட்டு

சமருட்க-

நின்பணல் டும் கயருணய 2-8 ணஞிபம் பற சடமற்றும்
டன்றணபன் இருக்கும்.
10 .இந் கிருி எப்மதாது அியும்?

4. மாின் ரிம்
ீ
யறதப்பருக்கு சமடமஞ கமய்ச்சல், சநிபமல் பந்ண
சசல்லும்.

75-100 டிகயரி சபப்த்டயல் இண சசதயனக்கும். பணலும்

சரும்மன்றணதம றககளப, ணறக்க உபதமகயக்கும்
கயருணயமசயிகள் இடற சசதயனக்கச்சசய்பம்.

கீ ழ்க்கண்மடாருக்கு மாய் எபிில் சாற்றும்
அ. 65 பதணக்கு பணற்ட்பமர்.

11. ட்டில்
ீ
என்ணிாண டடிக்மககள்
எடுக்கமண்டும்?

ஆ.5 பதணக்கு உட்ட் குனந்றடகள்.

சமடமஞ

இ. கர்ப்ிஞிகள்

டறகளவும்

சமருட்கநமல்

அடயல்

குயப்ிட்டி களபிமல் பமணம்.

ஈ. ீரினயவு பமதமநிகள்

12. குாில் ரும் ீ ரிணால் தவுா?

உ. இடத பமதமநிகள்

குபநமரிமல்

ஊ. ஆஸ்ணணம பமதமநிகள்

குடிீர்பமரித

இல்ற.

5. மாய் தவும் கானம்
பமய்பருபடற்கு படல் மநியருந்ண, பமய் பந்ட 5-7
ஆதினும்

சுத்டப்டுத்டப்ட்

டண்ஞ ீரிமல் பமண. இணபற ீமல் பிதடமக டகபல்

. சயறுீகக் பகமநமறு உள்நபர்கள்.

பற.

ஆ. சஞ்சுபய, சஞ்சயல் அளத்டணமக உஞருடல்

உ. சநி யன்று கமய்ச்சலும் , இருணலும் அடயகரித்டல்

3. அநிகுநிகள்

மட்கள்

ஆ. படமல் ஊடம,சமம்ல் யணமகுடல்.

. ஃப்ளூப் பமன் சநி குறந்ண இருணலும்

2. தவும் பமநகள்

எளகுடல்,

அ. பச்சு பபகணமகவும், பச்சு பிடுபடயல் சயணபம்

ஊ. ளந்ண ணமமணல் இருப்ண

1. தன்நிினிருந்து தவுகிநா? ன்மல் இல்ற.
இண
பமய்
டமக்கயத
ணற்பர்களுக்குப் வுகயண.

7. குந்மகளுக்கு இருந்ால் கீ ழ்க்கண்ட
மாய்க்குநிகள் இருக்கும்:

குனந்றடகளுக்கும்,

பமய்

டயர்ப்புக்குறமடு உள்நபர்களுக்கும் 7 மள் ஆின்னும்

13. ீ ச்ெல் குபம், ண் ீர் ிமபாட்டுகள்
ஆகிற்நால் தவுா?

சரிதமக குபநமரிமல் சுத்டயரிக்கப்ட் டண்ஞ ீரிமல்

பமண.

பமதமநிதிணயருந்ண சடமற்மம்.
6. எப்தடி காத்துக்சகாள்து
அ.

பக்கு

பமய்

பகபடிதமல்

குடயறத

இடற்கம

படிக்சகமள்நவும்(

(ணமஸ்க்)

ணருந்ணக்கறகநில்

கயறக்கும்-பிற 5 ரூமய்க்குள்).
ஆ. அடிக்கடி றககறந பசமப்புப் பமட்டுக்களபவும்.
இ. றகதமல் கண்,பக்கு, பமறதத் சடமமடீர்கள்.
ஈ. பமதமநிதிணயருந்ண மணகமப்மக பிகய இருக்கவும்.
உ.

உங்கள்

ஊரில்

பணற்கண்பமய்நிடயல்
அப்டிதமமல்

ணக்கள்

இந்பமய்

உள்நடம?

சடமற்றும்
கூட்ணமக

ீங்கள்

பறகதிம?
உள்ந

இங்களுக்குச்

சசல் பபண்மம். மணகமப்பு பறகறந பணற்கண்பமறு
றககறநக்

களவுடல்,

கறப் ிடிபங்கள்.

ணமஸ்க்

அஞிடல்

ஆகயதபற்றக்

14. படிாக ெின குநிப்புகள்

1.அடிக்கடி றககறந பசமப்புீமல் களபவும்.
2.ன்கு 8 ணஞிபம் ணங்கவும்.
3.டண்ஞ ீர் யறத அருந்டவும்.
4.கமய்கயகள், பிட்ணயன் சத்ண ணயக்க உஞறப

உண்ஞவும்.
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5.ணண அருந்டபபண்மம்.

மக்டீரிதத்றட

றபத்ண,

அந்ட

எட்டுசணமத்ட

6.உற்திற்சய சசய்தவும்.

உகஞத்றடபம் ணண்ணுக்குள் புறடத்ணபிட்ர்.
இந்ட உகஞம் படிபறணக்கப்ட் பிடம் கமஞணமக

7.றககறநக் களபமணல் பகத்டருகயல்

இந்ட

சகமண்டுசசல்பபண்மம்.
8. சுற்றுப்புத்றட ணய்றணதமக றபத்ணக்சகமள்ந
பபண்டும்

மக்டீரிதங்கள்

ல்மபற்யலும்

ணண்

உள்பந

அறகள்

புகுந்டண.

ஆமல்

மக்டீரிதங்கபநம டித்டிதமக ிரிந்பட இருந்ட. சய
மட்களுக்குப்ிகு

ஆாம் : abidheva.blogspot.com

றபக்கப்ட்

இந்ட

மக்டீரிதங்கள்

புறடக்கப்ட்

இத்டயன் ணண் படமண்டிசதடுத்ண ஆமதப்ட்ண.

ருத்துத்ில் புது மல்கல்: புி
நுண்ணுிர்க்சகால்னிக் கண்டுதிடிப்பு
ீண்மட்கநமக ணயகவும் டயர்மர்க்கப்ட் புண க
ணண்ணுதிர்க்சகமல்ய (ஆண்டிதமடிக்) என்ற டமங்கள்
கண்டுிடித்டயருப்டமக

அசணரிக்க

அயபித்டயருக்கயமர்கள்.
அசணரிக்க

பிஞ்ஜமிகள்

பனயபறகள்

25

பிஞ்ஜமிகள்

மக்டீரிதமக்கறந

புடயத

பநர்ப்டயல்

கறிடித்ட

ஆண்டிதமடிக்

புடயத

ணருந்ணகறந

உருபமக்க உடபிதிருக்கயண. இடயல் எரு ஆண்டிதமடிக்
ணருந்ண

ம்ிக்றகதநிப்டமக”

“ணயகவும்

பிஞ்ஜமிகள்

சடரிபித்டயருக்கயமர்கள்.
டற்பமண

தன்மட்டில்

இருக்கும்

ஆண்டிதமடிக்

ணருந்ணகள் ல்மபண க்குறத பப்ண ஆண்டுகளுக்கு
பன்பு

கண்டுிடிக்கப்ட்றப.

இந்ட

புடயத

கண்டுிடிப்மண ணருத்ணப உகயன் றணல்கல் ன்று
பர்ஞிக்கப்டுகயண. இடன் பம் பணலும் அடயகணம

அடயல் எரு குயப்ிட் ஆய்பமநரின் படமட் ணண்ஞில்
புறடக்கப்ட்டிருந்ட
இருந்ட

ணண்ணுதிரிகள்

ணருந்ணகள்



கண்டுிடிக்கப்ட்.

ரிபசமடற

ஆண்டிதமடிக்

ணருந்ண

1987ஆம்

ஆண்டுக்குப் ிகு இணபற ந்ட புடயத ஆண்டிதமடிக்
ணருந்ணம் கண்டுிடிக்கப்ட்டு ணருத்ணபர் தன்மட்டுக்கு
சகமண்டுபப்பில்ற.
இடன்

பிறநபமக

சருணநவு

டப்ி

பப்ண

உதிர்பமளம்

டகபறணத்ணக்

உடமஞணமக

ஆண்டுகநில்

பறகதில் டம்றண

சகமள்நத்

ணருந்ணகநமல்

ணபங்கயபிட்.

குஞப்டுத்டபடிதமட

லும்புறுக்கயபமய் இன்று க்குறத இருக்கும் ந்ட
ணருந்ணக்கும்

கட்டுப்மடசடமரு

யறறத

ட்டிதிருக்கயண.
இடன் பிறநபமக, ல்மபிடணம ஆண்டிதமடிக்
ணருந்ணகளுக்கும் பமடமணம ணண்ஞில் இருந்ண புண க
ஆண்டிதமடிக்

ணருந்ணகறந

கண்டுிடிப்டற்கம

பதற்சயதில் ணசசூசசட்யன் பமஸ்ில் இருக்கும்.
மர்த்

ஈஸ்ர்ன்

ல்கறக்கனக

ஆய்பமநர்கள்

இங்கயமர்கள். ணண்ஞில் மநணம
இருந்டமலும்

அபற்யல்

எப

எரு

ணண்ணுதிரிகள்

சடபடத்றடத்டமன்
ீ

ஆய்பகத்டயல் பநர்க்கபடிபம்.
பப
ணண்றஞபத

ணண்ணுதிரிகள்
ஆய்பகணமக

இதற்றகதமக
இந்ட

பமளம்

ஆய்பமநர்கள்

ணமற்யக்சகமண்மர்கள். இந்ட ஆய்பின் படல்கட்ணமக,
மக்டீரிதமக்களுக்கம யத்டடி பிடுடய என்ற இந்ட
ஆய்பமநர்கள்

டயர்பிற/டடுப்பு

சசய்டபமண

டதமரிப்டற்கம

அடயல்

பக்கூறுகள்

ஆாம் : yourkattankudy.com

தன்நிக் காய்ச்ெல் : அநிகுநிகள்,
ெிகிச்மெ மம், உி சாடர்பு
எண்கள், ருந்துகள்
ன்ய கமய்ச்சல் “Swine flu” ன் றபசமல் வுகயண.
இண

“ஆர்

படமறணபசம

சபரிபட்”

ன்

றபஸ்

குடும்த்றட பசர்ந்டண. “Swine flu” றபசயபபத 5 பறக
உள்ந. அடயல் இப்பமண பிபள்ந றபறச “ச்-1, ன்-1”

கந்ட

பமறத படமற்றுபிக்கும் ணண்ணுதிரிகள் ஆண்டிதமடிக்
ணருந்ணகளுக்கு

ணண்ஞில்

இருப்றட கண்யந்ணள்நர்.

ஆண்டிதமடிக்

ஆமல்

உருபமக்கயத

இபற்றப்

ன்றும் ம்ப்டுகயண.
1960கநிலும்

அந்ட

பபடயப்சமருட்கறந ஆய்பமநர்கள் அறதமநம் கண்ர்.

புணக ஆண்டிதமடிக் ணருந்ணகறந கண்டுிடிக்க படிபம்
1950கநிலும்

மக்டீரிதத்ணக்கு

உருபமக்கயமர்கள்.

இந்ட

யத்டடி

மக்டீரிதம பிடுடயதில் எவ்சபமரு அறதிலும் எப எரு

ன்று ட்டிதயட்டு உள்நர்.
இந்ட

றபஸ்

இருக்கும்.

ன்ய

பப

ணற்றும்

ன்ய,

ஞிதமற்றுபர்களுக்கு

பகமனயகநில்

பகமனய

பிங்குகநில்

பி

ண்றஞகநில்
இருந்ண

பி

பருகயண.
றபஸ் உயல் பிதணம் சநி ிடிக்கும். உப
கமய்ச்சல் பரும், சடமண்ற பய, பசமர்வு, உல் பய,
சயதின்றண

பமன்றப

பரும்.

படல்

5

மட்களுக்கு

சமடமஞ கமய்ச்சல் பம இருக்கும். ின்ர் கமய்ச்சல்
கடுறணதமகும். டமங்க படிதமட உல்பய, பமந்டய, பதிற்று
பமக்கு ற்ட்டு இறுடயதில் உதிரினப்பும் ற்டும்.
இந்ட பமய் ற்ப்ட்டு இருப்றட சமடமஞ பசமடற
பறகநமல் கண்டு ிடிக்க படிதமண. ல்பபறு கட்
பசமடற த்டயமல்டமன் சடரிதபரும்.
பமய்

டமக்கயதபரிம்

இருந்ண

றபஸ்

ணற்பர்களுக்கும் பபகணமக வும். சநி பம் அடயக
அநபில் வும். பமய் டமக்கயதபர் உணயழ் ீர், சநிறத
சடமட்டு பிட்டு றக களபமணல் ணற்பற சடமட்மல்
அடன் பபம் பி பிடும். பப பமய் டமக்கயதபற
டிறணப்டுத்டயமல்டமன்

பணலும்

பமணல்

டடுக்க

படிபம்.
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சயபமன்

கருபிகள்,

சமத்டமன்கள்,
கமய்கயகள்

ரூமய்

கடவு

றகிடிகள்,

பமட்டுக்கள்,

பமன்பற்மலும்

யப்ட்

கமதின்கள்,

பமம்.

னம்-

ஆறகதமல்

ப்பமணபண, இபற்ற ல்மம் றகதமண்வுன் றக
களவுடல் பமய் பருபறட ஏநவுக்கு டடுக்கும்
தன்நி காய்ச்ெல் மாய் அநிகுநிகள்
* இறபிமட கமய்ச்சல்
* பக்கயல் ீர்படிடல்
* சடமண்றதில் பய
* பதிற்றுப் பமக்கு
* ணதக்கம்
* சயதின்றண

ன்ய கமய்ச்சல் பமய் படன் படயல் பிதண 1918-ம்
ஆண்டு

கண்டுிடிக்கப்ட்ண.

* சநி சடமல்ற

அசணரிக்க

1976-ல்

* சமப்மடு ணீ ண சபறுப்பு

றபர்கறந
ீ
பமய் டமக்கயதண. 2 ஆண்டுகளுக்கு பன்பு

* பமந்டய டுத்டல்

ியப்றன்சயல் பிதண.
இந்ட பமறத டடுக்க டடுப்பூசய உள்நண. றபஸ் டயர்ப்பு
ணருந்ணகறந
கண்டு

சகமடுத்டமலும்

ிடித்ண

ற்மண.

சயகயச்றச
பபறு

குஞணமகும்.

அநித்ணபிட்மல்
பமய்

அட்சயதப்டுத்டயமலும்

படயபபத
உதிரினப்பு

ன்று

பமறத

கருடய

பப

குந்மகளுக்கு இந்மாய் ந்ிருந்ால், எப்தடி கண்டு
திடிப்தது?
* சடமர்ந்ட கமய்ச்சல், சநி ணற்றும் பச்சுத் டயஞல்

பற்பிட்மலும்

படன்

படயல்

பகமடி பர் யதமமர்கள்.
ஆண்டு

மங்கமங்ஙகயல்

சடமற்யதண.

இடயல்

பி

பர்

யதமமர்கள்.
சணக்சயபகம ன்ய ண்றஞதில் ப ணபங்கயத பமய்
1,300 பற டமக்கயபள்நண. இந்ட பமதின் சகமடுறணறத
டமங்க படிதமணல் அந்மட்டில் 176 பர் யதமகயபள்நர்.
கண்பயதஸ் (சடமடுபடமல் வும்) பமதம ன்யக்
கமய்ச்சல், சபகு பிறபில் பி பருகயண.
குனந்றடகள் ணற்றும் பதடமபர்களுக்கு பமய் டயர்ப்பு
சக்டய குறவு ன்டமல் இந்ட பமய் அபர்கறந சபகுபமக
மடயக்கயண.

குனந்றடகளுக்கு

இந்ட

பமய்

பற்யமல்

உல் ீ யணமக ணமய பிடுகயண. அணணட்டுணல்மண
பச்சு பி சயணப்டுபர்.
இப்பமண பி பரும் ன்யக் கமய்ச்சல் கண்பயதஸ்சம பமதம? இந்பமய் ப்டி வுகயண?
ஆம்.

இந்பமய்

பந்டமல்

பமபற்பற

டிறணப்

வும் பமய்ப்புள்நடமக (WHO) அயபித்ணள்நண.
டன்ற டமக்கயபள்ந அயகுயகள் படமன்றுபடற்கு எரு மள்
பன்ப, ணற்பருக்கும் சடமற்ச் சசய்ண பிடுகயமர்.
பமன்பற்மல்
இந்பமய்,

ணட்டுபண

பமய்

ணம்ணல்,
சடமற்று

ற்கபப ன்ய கமய்ச்சல்

கபிப்டன்

பம்

நிடயல்

* டண்ஞ ீர் அடயகம் குடிக்கமணல் இருப்மர்கள்
* அசமடமஞணமக ணங்குடல், ளந்டயருக்கமணல்
இருத்டல், அல்ண சகணமக இல்மணல் பசமர்ந்ண இருத்டல்
* ணக்கய சகமண்மலும் அளண சகமண்ப இருத்டல்,
அறணடயதின்ய இருத்டல்
* படமயல் சசமய (rash) பமன்று டடித்ண கமஞப்டும்
தன்நி காய்ச்ெல்(ஸ்மன் ப்ளூ) மாய்க்கு ருந்துகள்
ஏதும் உள்பணா?
“Oselitamivir (Tamiflu (r))” அல்ண “zanamivir (Reienza (r))
இந்பமய் சயகயச்றசக்கு உடவுகயண. Antiviral medicines அல்ண
oral

pills

கூ

சய

பம்

பமய்கயருணயகள்

பணலும்

அடயகரிப்றட டடுப்டமக ம்புகயமர்கள். பமய் டமக்கயத
இண்டு

மட்களுக்குள்

ணருத்ணபரின்

ஆபமசறப்டி

antiviral medicine/pill டுத்ணக்சகமண்மல் ஏநவுக்கு குஞம்
கயறப்டமக ணருத்ணபர்கள் சடரிபித்ணள்நர். ஆமல்,
ணருத்ணபபம் டுத்ண சகமள்ந பபண்மம்.
இந்ட பமய்க்கு இன்னும் டிப்ட் டடுப்பு ணருந்ண
ணம் கண்டு ிடிக்கப்பில்ற. சமடமஞ கமய்ச்சலுக்கு

இந்பமய் கயருணயதமல் மடயக்கப் ட் எருபர், பமய்

இருணல்,

கக்கணுறப

கண்டுிடிக்கமம்

ணருத்ணபரின் ஆபமசற இல்மணல் ந்ட பிடணம சுத-

டுத்ணபண அபசயதணமகயண. உகம் பளணம் இந்பமய்

பக்கயதணமக,

(இறட

உகம்

ட்சம்
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* உல் படமல் எரு பிட ீ யணமக இருக்கும்.

ஆண்டு

1918-ம்

ஸ்சதிில் பிதண. ின்ர் உகம் பளபணம் பி 10

பளபணம்

சடன்ட்மல்,

* பச்சு பி சயணப் டுபமர்கள்

கமய்ச்சல்

1968-ம்

அயகுயகள்

உடிதமக ணருத்ணபர்கநின் ஆபமசறகறந சவும்

ஆத்ண ற்டும்.
ன்ய

பணற்கண்

சடமடுடல்
ற்டுகயண.

பந்ட

எருபற

சடமடுடல் அல்ண அபர் சணீ ம் இருத்டல் பமன்பற்மல்
ற்டுகயண.
பமபற் எருபர் ணம்பம் பமண கமற்யன் பம்
பமய்க் கயருணயகள் வுபடமல், பணற, கர பமர்ட், சணௌஸ்,

அநிக்கப்டும் ணருந்றட உபதமக்கயன்ர்.
எவ்சபமரு பறபம் சடமற்றுபமய் வும் பமண
இண்ற ட்சம்

படல் பன்று

ட்சம்

பர் பற

இக்கயன்மர்கள். 1918-ஆம் ஆண்டு ஸ்பிஷ் ப்ளூ பமய்
டமன் அடயகம் பற சகமன்றுள்நண. இந்ட பமய் டமக்கய
அப்பமண ந்ண பகமடிபர் பற யதமகயபள்நர். பப
டமன் சடமற்று பமய் ன்ணம் உக மடுகள் டறுகயன்.
சணக்சயபகமபில்
ள்நிகள்,

இந்ட

பர்த்டக

பமய்

அடயகம்

யறுபங்கள்

பிபள்நடமல்
பப்ட்டுள்ந.

இதல்ம பமழ்க்றக அங்கு பங்கயபள்நண.
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வுபடற்கு

ரி

பமய்ப்ில்ற,  எரு க்கம் கூயமலும், ணத்டயத அசு

டமணபின்

பன்சச்சரிக்றக படிக்றககறந பணற்சகமண்டுள்நண.

மக்டீரிதமபின் பநர்ச்சய படத்ணக்கும்
ீ
இறதில் சடமர்பு

சபப்

மடுகநில்

இந்ட

பமய்

ணக்கள் சருக்கம் ணயகுந்ட இந்டயதமபில் இந்ட பமய்
ணறனந்டமல்

குறந்டட்சம்

ட்சம்

30

பமபண

மடயக்கப்டுபர்,  ணடயப்ிப்ட்டுள்நண. இடற்கமக 30
ஆர்ர்

சகமடுக்கப்ட்டுள்நண.

சமடமஞணமக

ணற்றும்

ணங்க ீஸ்

இங்குபடற்கும்

இந்ட

அடற

வ்பமறு

சமத்டயதப்-

ஆமல்

இந்ட

மக்டீரிதமபிற

சசதற்றக

பறதில் உருபமக்கயத பிஞ்ஜமிகள், இந்ட உதிரிகள்

சமணபமக

ன்றும்,

ன்மக்சய

ய

டமண

டுத்ணகயன் ன்று மம் அயதமணல் இருந்டயருந்படமம்.

ணயன்

சயப்ம,

அநவு

மக்டீரிதமக்கள்

ந்ட பறகதம “ப்ளு” கமய்ச்சலுக்கும் இந்ட ணருந்ண டமன்
தன்டுத்டப்டுகயண.

இரும்புத்

இருக்கயண ன்ண ணக்குத் சடரிந்டயருந்டமலும், இந்ட

ட்சம் பருக்கு படறபதம “பணயப்ளு” ன் சதருறத
ணருந்ணக்கு

ீரில்

சக்டயறத

டணண

அந்ட

உல்கநில்

சக்டயதின்

உருபமக்குகயன்

பிறநபமகத்டமன்

டமணப்

உள்நிட் யறுபங்கள் இந்ட ணருந்ணகறந பனங்க எப்புக்

டுறகதில் இசமத ணமற்ம் ற்ட்டு டமண அநவுகநில்

சகமண்டுள்ந.

ற்

ஆாம்

கண்டுிடித்ணள்நர்.

: seidhigal.wordpress.com

சக்டயறத

அாது உிரி ின்கனங்கபாக செல்தடக்கூடி ரு
கண்டுதிடிப்தின் அருகில் ாம் இருக்கிமநாம்.
மம் ன்கு அயந்ட ீர்பமழ் மக்டீரிதம என்யன் ணயன்
அசணரிக்கமறபச்

ற்ய

பசர்ந்ட

ிரிட்ன்

மம்



டற்பமண

தன்டுத்டயக்சகமள்நவும்

ிந்ணள்நண ன்று

தாக்டீரிா நுண்ணுிரிகள் (தமா மதட்டரிகபாக)

சசதல்டயன்

ற்டுகயண

ஆகபப அந்ட மக்டீரிதமக்கள் உருபமக்கும் ணயன்

தாக்டீரிாால் இங்கும் ின்கனன்கள்:
ிஞ்ஞாணிகள் ம்திக்மக

உற்த்டய

இக்கம்

ணற்றும்

பிஞ்ஜமிகள்

குள

கயனக்கு

ஆங்யதம

இந்ட

பனய

ஆமய்ச்சயறத பனயத்டயத

ல்கறக்கனகத்டயல்

உதிரி

சமர்

அயபிதல் ணறதில் பமசயதமக இருக்கும் மக்ர் மம்
கயநமர்க் சடரிபித்ணள்நமர்.
இபர்களுறத கண்டுிடிப்ின் படிவுகள் புசமசர -

டிங்ஸ் ஆப் ட பல் அகமணய ஆப் சதின்சஸ் ன்
அயபிதல் சஞ்சயறகதில் சபநிதமகயபள்ந.

கண்யந்ணள்நண.
இந்ட மக்டீரிதம டமணமகபப படிதமக ணயன் சக்டயறத
உற்த்டய

சசய்கயன்பம

அல்ண

பபறு

டன்

உடபி

சகமண்டு ணயன் சக்டயறதக் உற்த்டய சசய்கயன்பம ன்று
மம் இணபற அயதமண இருந்படமம்.
ஆமல்

டற்பமறடத

கண்டுிடிப்ின்

உடபிதமல்

இந்ட மக்டீரிதமறப எரு ணயன்சக்டய ஆடமணமக ம்ணமல்
தன்டுத்ட படிபம் ன் சூழ்யற உருபமகயபள்நண.

சபசல்ம

எசய்சன்யஸ்

ன்

இந்ட

மக்டீரிதம பறக உசகங்கும் ஆறுகநிலும் கல்கநிலும்
ரிகநிலும் கமஞப்டுகயன்.
கல்கநிலும்
அநவுகளுறத
எருபறகதில்

ரிகநிலும்

ற்

இக்கத்ணக்கு

கமஞணமக

சசபசல்ம மக்டீரிதம

டமணப்சமருட்கநின்

இருக்கயண

இந்ட

மக்டீரிதம

ன்றட

மம்

ஆாம்

: www.bbc.com

ற்கபப அயந்டயருக்கயபமம்.

ெர்மெ ண் ஆண்டு 2015
ணண் இன்ய இப்பூணயதில் மம் பமன படிதமண உஞவுக்கும், ரிசமருளுக்கும், மர்ப்சமருள்
உற்த்டயக்கும் ணண் அடிப்றதமக உள்நண .
இக்கமத்டயல் கமஞப்டும் ணண்சுண்ல் பிகயடத்றடப் மர்க்கும்பமண, இண, பருங்கமத்
டறபறகநின் படறபகறந யபர்த்டய சசய்படற்குப் பமணணமடமக இருக்கமண ன் அச்சத்றட
ற்டுத்டயபள்நண. ணண்அரிப்பு, ணண்ஞில் அணயத்டன்றண, கணதணமடல், பபடயத ணமசுக்பகடு
ஆகயதபற்மல் உகயன் க்குறத 33 பிளக்கமட்டு ணண்பநம் ற்கபப ணயகவும் டம் குறந்ண
உள்நண.
இபற்ற கருத்டயல் சகமண்டு 2015ம் ஆண்ற, சர்பபடச ணண் ஆண்மகவும் அயபித்ணள்நண
.ம.பின் உஞவு ணற்றும் பபநமண்றண யறுபம் (FAO).
பருங்கமத் டறபறகளுக்குப் பமணணம அநவு உஞறபபம், ீறபம், சத்றடபம்
பனங்குபறட உறுடயசசய்பம் பிடத்டயல் இக்கமத்டயல் இன்னும் பசடணமக்கப்மணல் இருக்கும்
ணண்பநங்கறநப் மணகமப்டற்கு உடி படிக்றககள் அபசயதம் ன்று, பகட்டுக்சகமண்டுள்நண.
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நுண்ணுனிர் உபம்
நுண்ணுனிர் உபம் ன்து செனல்தினுள் நுண்ணுனிர்கள் அடங்கின ஒரு கவைனாகும்.
இைற்வ நண்ணில் இடும் சாழுததா, அல்து ைிவத தர்த்திக்குப் னன்டுத்தும் சாழுததா,
கவைனில் உள் நுண்ணுனிர்கள் நண்ணிலுள் கிநங்கதாடு (னிர் ஊட்டச்ெத்துக்கள்)
ைிவபுாிந்து, அைற்வ னிர்கள் ிதில் டுத்துக் சகாள்ளுநாறு செய்கிது.
ஊட்டச்ெத்து தநாண்வநனில், நுண்ணுனிர் உபம் முக்கினப் ங்குைகிக்கின்து. இதன்
ைிவ நலிைாது நட்டுநல்ாது இனற்வக நண் ைத்வத ாதுகாக்க ைல்து. இததா ெி
நுண்ணுனிர் ைவககள்.

.எண்

நுண்ணுிரி மககள்

எடுத்துக்காட்டு

டறனச்சத்ண யறப்டுத்ணம் உதிர் உங்கள்
1.

டித்ண பமழ்றப

அசட்பமபக்ர், கயபநமஸ்ட்டிரிதடிதம்,
அீம, மஸ்மக்

2.

இறஞந்ண பமழ்றப

றபமிதம், ிமங்கயதம, அீம அபசமம

3.

கூடி பசரும் இதல்புறதறப

அபசமஸ்றரில்ம்

ணஞிச்சத்ண கறக்கும் டன்றணதறத ணண்ணுதிரிகள்
1.

மக்டிரிதம

பசயல்ஸ் சணகமடிரிதம், பசயல்ஸ்
சப்டியஸ், சூபமபணமஸ் ஸ்ட்றபதட்ம.

2.

பூஞ்றச

சிசரயதம், ஆஸ்ர்யல்ஸ் அபமர்ணய.
ணஞிச்சத்றட சதர்ச்சய சசய்பம் ணண்ஞிதிர்

1.

பமம் (பநர் பூசம்)

கயபமணஸ் . கயகமஸ்பமம,
ஸ்கூட்சல்மஸ்பமம, அக்குபமஸ்பமம,
ஸ்கயயபமறசட்பமசயஸ்

2.

சபநிபநர் பூசம் (றணக்பகமறம)

க்கமரிதம, ிபசமயத்டன், பலீட்ஸ்,
அணமிட்ம

3.

ஆர்கயட் பூசம் (றணக்பகமறம)

றசமக்பமிதம பசமமி

ணண்ணூட்ச் சத்ண டரும் ணண்ணுதிர்கள்
1.

ணத்டமகம் கறக்கும் ணண்ணுதிர்கள்.

பசயல்ஸ்

திர் பநர்ச்சய
1.

ஆாம்

சூபமபணமமஸ்

: www.tnau.ac.in

சூபமபணமமஸ் ிநமசன்ஸ்

ீ த்மன் ாயுத் ிட்டம்

ிிசண்தடன ெிாய்ப்பு / புண்
பினயசபண்
சயமய்ப்பு / புண்

புண்ஞமல்
மடயக்கப்ட்
பினயசபண்ம்

பினயசபண்
ிநவு
ணற்றும்

சயமய்ப்புகள்

பிநக்கயன்
புபநமசரன்

ீ

ணற்றும்

எநிறத

(fluorescein)

புண்கறந

தன்டுத்டயபம்
ன்

டயபத்றட

(யணயறத) கண்ஞில் சசலுத்டயபம் இறட நிடயல்
கண்யதமம்.

பினயசபண்
கபணமக

சயமய்ப்புகள்

றகதமந

அபர்களுக்கு

பமய்

ணற்றும்

பபண்டும்.
சடமற்று,

புண்கறந

இல்றசதில்
கண்

மர்றப

குறமடு ணற்றும் கடுறணதம பய ற்மம்.
பணலும், பினயசபண் புண் மடயப்ிமல் யந்ட
மர்றப இனப்பும் ற்மம்.

