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jhtuq;fspy; ,
jhtuq;fspy

kw;Wk
ghypdg;ngUf;fk

; ,dg;ngUf;fk;
jhtuq;fspy; ghypyh

kw;Wk; 
ghypdg;ngUf;fk;  
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ghl cs;slf;fk

 ghypyh ,dg;ngUf;;fk;
 jiotop ,dg;ngUf;fk
 fUTWjYf;F Ke;ija
 fUTWjy;
 fUTWjYf;F gpd; mikg
 fUTwh ,dg;ngUf;fk
 gy;fUepiy
 fUTwh fdpfs;

cs;slf;fk;

fk;
fk;

ija mikg;G kw;Wk; epfo;Tfs;

mikg;G kw;Wk; khw;wq;fs;;
fk;
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nghJthf caphpdq;fspy
eilngWfpwJ

1. ghypyh ,dg;nUf;fk

2. ghypdg;ngUf;fk

caphpdq;fspy; ,uz;L tiffspy; 
eilngWfpwJ

dg;nUf;fk;

ghypdg;ngUf;fk;
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ghypyh ,dg;ngUf;fk

• Nfkpl;Lfs; <Lglhky; jd;Dila
rpw;wpdq;fis ngUf;Ftjw;F

• v.fh

 fPo;epiyj;jhtuq;;

 G+Q;irfs;

 rpy tif tpyq;Ffspy

dg;ngUf;fk;

jd;Dila nrhe;j
ngUf;Ftjw;F cjTk; Kiw

fPo;epiyj;jhtuq;;fs;

tpyq;Ffspy;
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ghypyh ,dg;ngUf;f
vLj;Jf;fhl;Lfs

dg;ngUf;f Kiwf;F
vLj;Jf;fhl;Lfs
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jiotop
(Vegetative probagation

• ,aw;ifahf jiotop ,dg;ngUf;fj;jpy
tsh;e;J Gjpa jhtuj;ij Njhw;Wtpf;fpd;wd

• xU Fwpg;gpl;l epiyapy; ngw;NwhH• xU Fwpg;gpl;l epiyapy; ngw;NwhH
gphpf;fg;gl;L Gjpa jhtukhf

• ,dg;ngUf;fj;jpw;F gad;gLk
cWg;Gfs; my;yJ guty; cWg;Gfs

ngUf;fk;probagation )
dg;ngUf;fj;jpy; nkhl;Lfs; 
Njhw;Wtpf;fpd;wd.

ngw;NwhH jhtuj;jpypUe;Jngw;NwhH jhtuj;jpypUe;J
jhtukhf cUthfpwJ.

gad;gLk; myF ,dg;ngUf;f
cWg;Gfs; vd;W mwpag;gLfpwJ.
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jz;by; jiotop(Vegetative reproduction in stems)
• ,iyfspy; kl;lepyj;jz;L ( kpA

[pd;[p‡ngH m‡gprpdhNy.Fh;fkh

• jiuabf;fpoq;F (mkhHNghy]; 

• fpoq;F ( nrhydk; bAgNuhNrhk;)

• Fkpo;j;jz;L (my;ypak; rpgh kw;Wk

• XLjz;;L (nrd;Nly;yh Vrpahbf;fh

,dg;ngUf;fk;(Vegetative reproduction in stems)
kpA]h ghubrpahfh kw;Wk; 

gprpdhNy.Fh;fkh yhq;fh)

]; kw;Wk; nffhyNf\pah)

bAgNuhNrhk;)

kw;Wk;  ypy;ypak;)

Vrpahbf;fh)
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jz;by; jiotop(Vegetative reproduction in stems)
• Nth;tpLk; XLjz;L (nkd;jh

• ePh; XLjz;L (gp];bah kw;Wk; 

• jiufPo; ce;J jz;L (fpiurhe;jpkk• jiufPo; ce;J jz;L (fpiurhe;jpkk

• rpWFopk;  nkhl;Lf;fs; (la];Nfhhpah

• kl;lepyj;jz;nd; fZtpd; Nfhdnkhl;L
fpoq;fpd;   fz; mikg;gpypUj;J
Njhz;Wfpd;wd.

,dg;ngUf;fk;(Vegetative reproduction in stems)
kw;Wk; ‡gpuNfhpah)

; If;fhh;dpah)

fpiurhe;jpkk;)fpiurhe;jpkk;)

Nfhhpah kw;Wk; mf;Nft;)

Nfhdnkhl;L kw;Wk;
mikg;gpypUj;J Gjpa jhtuq;fs; 
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,iyapy; jiotop
(Vegetative reproductive in leaf)

• rpy jhtuq;fspy; ,iyfspy; khw;wplj;J

• ,it ngw;NwhH jhtuj;jpypUj;;J gphpe;J
• v.fh (gpiuNahgpy;yk; kw;Wk; ngNfhdpah

• ,iyfspd; tpspk;gpy; fhzg;ggLk; gs;sq;fSf;F• ,iyfspd; tpspk;gpy; fhzg;ggLk; gs;sq;fSf;F
ngah;.,g;gs;sq;fspy; Ntw;wpl nkhl;Lfs
tsH nkhl;Lfs; vd;W ngaH. 

• ,iy mOfpaJk; ,t;tikg;gpypUe;J
tsh;fpwJ. 

jiotop ,dg;ngUf;fk;Vegetative reproductive in leaf)
khw;wplj;J nkhl;Lf;fs; Njhd;Wfpd;wd.

gphpe;J Gjpa jdpj;jhtukhf tsh;fpwJ.
ngNfhdpah) 

gs;sq;fSf;F thpg;gs;sk;  vd;Wgs;sq;fSf;F thpg;gs;sk;  vd;W
nkhl;Lfs; Njhd;WfpwJ ,itfSf;F ,iy

t;tikg;gpypUe;J Nth; njhFg;G cUthfp Gjpa jhtuq;fshf
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,ay;G jiotop ,
ed;ikfs

• ,dg;ngUf;fj;jpw;F xU ngw;Nwhh
Njhd;wpa Gjpa jhtuk; xj;j
jhtuq;fspy; ,J vspjpy; guTjYf;F
cjTfpwJ.(];igdpngf;];).cjTfpwJ.(];igdpngf;];).

• Njhl;lf;fiy ty;YeHfSk; 
,dg;ngUf;Fk; nra;Ak; ,e;j
gad;gLj;Jfpd;wdh; kw;Wk; 
gad;gLj;Jfpd;wdH.

,dg;ngUf;fj;jpd; 
ed;ikfs; 

ngw;Nwhh; kl;Lk; NghJkhdJ. 
xj;j kuGj;jd;ik cilait rpy

guTjYf;F

ty;YeHfSk; tptrhapfSk; ,aylghd jiotop
e;j cWg;Gfis gapuhf;fj;jpw;F
; nghpa mstpy; mWtil nra;aTk; 
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,ay;G jiotop ,dg;ngUf;fj;jpd
jPikfs

Gjpjhf cUthf;fg;gLk; 
NtWghLfs; fhzg;gLtjpy;iy

dg;ngUf;fj;jpd;; 
jPikfs; 

cUthf;fg;gLk; jhtuq;fspy; kugZrhH
fhzg;gLtjpy;iy;Padasalai



nraw;if

• rpy nraw;if ,dg;ngUf;f
fhykhf gad;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ.,it
KiwfshFk;.

• md;ik fhyq;fspy; Fiwe;j
vz;zpf;ifapy; jtuq;fis
gad;gLj;jgLfpwJ.,k;Kiwfs

Kiwfs; 

dg;ngUf;f Kiwfs; kdpjHfshs; ePd;l
tUfpd;wJ.,it ghuk;ghpa

Fiwe;j Neuj;jpy; $Ljyhd
jtuq;fis cUthf;f njhopy;El;gk; 

gad;gLj;jgLfpwJ.,k;Kiwfs; etpd KiwfshFk; 
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Nghj;Jfs

• இம் ைற ல் ெபற்ேறார்
தண் ,இைல ேபான்ற பாகங்கைள

பயன்ப தத்லாம்பயன்ப தத்லாம்

• ெவட் ய ப கள் த ந்தஊடகத் ல்
தாவரம் உ வா ற . இ

தாவரமாக

Nghj;Jfs;

ெபற்ேறார் தாவரத் ந் ேவர,்
பாகங்கைள ேபாத் களாக

பயன்ப தத்லாம். பயன்ப தத்லாம். 

ஊடகத் ல் ைவத்த ன் ய
இ ேவரக்ைள உ வாக் ய

தாவரமாக வளர் ற . 
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Nghj;Jfs

பயன்ப த்தப்ப ம் பாகத் ன்

• ேவர் ேபாத் கள் (மாலஸ்

• தண் ேபாத் கள் (ைஹ ஸ்கஸ்• தண் ேபாத் கள் (ைஹ ஸ்கஸ்

• இைல ேபாத் கள் ( ேகானியா

• தண் ேபாத் கேள ெப ம்பா ம்
பயன்ப த்தப்ப ன்றன.

Nghj;Jfs;

பாகத் ன் அ ப்பைட ல்

ைஹ ஸ்கஸ் , ேபாகன் ல்லா,ெமாரிங்கா)ைஹ ஸ்கஸ் , ேபாகன் ல்லா,ெமாரிங்கா)

ேகானியா, ைரேயாஃ ல்லம்).

ெப ம்பா ம் இனப்ெப க்கத் ற்
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xl;Ljy; (
இம் ைற ல் இரண் ெவவ்ேவ
இைணக்கப்பட்  அைவ ெதாடரந்்வளர் ன்றன. இந்த இரண்  தாவரங்களில்ெதாடர் ைடய தாவரம் ேவரக்டை்டஒட் த க்  பயன்ப த்தப்ப ம்என் ம் அ யப்ப ன்றனஎன் ம் அ யப்ப ன்றன.

• எ த் க்காட் கள்:

எ சை்ச, மா மற் ம் 

(Grafting)
ெவவ்ேவ  தாவரங்களின் பாகங்கள்
ெதாடரந்்  ஒேர தாவரமாகதாவரங்களில் தைர டன் ேவரக்டை்ட(stock) என் ம் பயன்ப த்தப்ப ம் தாவரம் ஒட் த்தண்  (scion) 

 ஆப் ள்.
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xl;Ljypd

• ேவரக்ட்ைட (Stock)மற் ம்
(Scion)இைடேய ஏற்ப ம் இைணப்ைபச்சாரந்்  பல்வைக ஒட் தல்அைவஅைவ
 (i) ெமாட்  ஒட் தல் 
(ii) அ  ஒட் தல் 
(iii) நா ஒட் தல்
(iv) னி ஒட் தல் 
(v) ஆப்  ஒட் தல் என்பனவா ம்

l;Ljypd; tifs;

ஒட் த்தண்  இைணப்ைபச்ஒட் தல் உள்ளன. 

என்பனவா ம்.
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nkhl;L xl;Ljy

ேவரக்ட்ைட ல் ஒஏற்ப த்தப்ப றக்கப்ப ற . க்கப்ப ற . ேசரந்்த ஒட் த்தண்படை்டக் ேழ ைவக்கப்ப றஇ  சரியாக ஒ  ேடப்ற்றப்ப ற .

xl;Ljy; (Bud grafting)

ஒ  T-வ வ றல்ஏற்ப த்தப்ப ற . ன் மரப்பட்ைட 
 கடை்ட டன் கடை்ட டன்ஒட் த்தண்  ெமாட்  ற ல் ைவக்கப்ப ற . ற  ேடப் பயன்ப த்  
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mDF xl;Ljy; (Approach Grafting)
இம் ைற ல் ேவரக்ட்ைடஇரண் ேம ேவ ன் ள்ளன. வளரக்்கப்ப ற . இ  ஒட் த்தண் டன்ெகாண்  வரப்ப ற .

 
இரண் ம் ஒேர அள  இரண் ம் ஒேர அள  அவ யம். இரண் ம் ஒ  நீக்கப்ப ற . இரண் ன் ஒன்ைறெயான்  ெந க்கமாககட்டப்பட்  ஒ  ேடப் னால் ற்றப்ப ன்றன
1 – 4 வாரங்க க்  றஒட் த்தண் ன் அ ம் நீக்கப்பட்வளரக்்கப்ப ன்றன.

Approach Grafting)
ேவரக்ட்ைட(stock), ஒட் த்தண் (Scion) 

 ேவரக்டை்ட ஒ  ெதாட் ல் ஒட் த்தண் டன் ெந க்கமாக 

 த ப் ைடயதாக இ த்தல்  த ப் ைடயதாக இ த்தல் 
 ய வல் ெவட்டப்பட்  
 ெவட்டப்பட்ட பரப் க ம் ெந க்கமாக ெகாண்  வரப்பட்  ற்றப்ப ன்றன. 

ற  ேவரக்ட்ைட ன் னி ம் நீக்கப்பட்  தனித்தனி ெதாட் ல் 
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eh xl;Ljy; (Tongue Grafting)

ஒேர ப ம ைடய ஒட் த்தண்ேவர ்கட்ைடைய சாய்வாகஒட் த்தண்ைட ேவரக்ட்ைட டன்ஒட் த்தண்ைட ேவரக்ட்ைட டன்பயன்ப த்  ஒட்ட ேவண் ம்

 (Tongue Grafting)

ஒட் த்தண்  மற் ம் சாய்வாக ெவட்  ேவரக்ட்ைட டன் ேடப்ேவரக்ட்ைட டன் ேடப்ேவண் ம்.Padasalai
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Edp xl;Ljy; (Crown 

ேவரக்ட்ைட அள ல் ெபரியதாகஇ க்கம்ேபா  ஒட் க்கடை்டகள்வ வத் ல் ெவட்டப்பட்வ வத் ல் ெவட்டப்பட்உண்டாக்கப்பட்ட ள ல்பள்ளத் ல் ெச கப்ப ன்றனநிைலயான ஒட் தல் ெமநிைல நி த்தப்ப ற

(Crown Gragting)

ெபரியதாக ஒட் க்கடை்டகள் ஆப்  ெவட்டப்பட் , ேவரக்டை்ட ல் ெவட்டப்பட் , ேவரக்டை்ட ல் ள ல் அல்ல  ெச கப்ப ன்றன. ன்  இைவ ெம  பயன்ப த்  நி த்தப்ப ற .
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Mg;G xl;Ljy;(Wedge Grafting)

இம் ைற ல் ேவர்அல்ல  மரப்பட்ைட ல்ஏற்ப த்தப்ப றஏற்ப த்தப்ப றச்  ைளைய இ ல்உ யாக இைணத்ேகம் ய ம் இைணக்கப்ப ன்றன

(Wedge Grafting)

ேவர ்கடை்ட ல் ைள மரப்பட்ைட ல்ெவட்  ஏற்ப த்தப்ப ற . ஒட் த்தண் ன் ஏற்ப த்தப்ப ற . ஒட் த்தண் ன் இ ல் ெசா கச் ெசய்  இைணத் , இரண் ன் இைணக்கப்ப ன்றன.
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gjpak; NghLjy

• இம் ைற ல் ெபற்ேறார்தண்  தாவரத்ேதா ஒட் க் ம்ேபா  அ ந்  ேவரக்ள்ேதான் வதற்  ண்டப்ப றேதான் ய ன் ேவர ்பேதான் ய ன் ேவர ்பநீக்கப்பட்  யதாவரமா ற
• எ த் க்காட் கள்: இக்ேசாராஜாஸ் னம். 
• மண் ட்  ப யம் மற் ம்ேபான்றைவ ல வைக

NghLjy;(Layering)
ெபற்ேறார ்தாவரத் ன் ஒட் க் ம் ேவரக்ள் ண்டப்ப ற . ேவர ்ப  ெவட்  ப  ெவட்  யதாவரமா ற . 

இக்ேசாரா மற் ம் 
மற் ம் காற்  ப யம் வைக ப யங்களா ம்
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kz;Kl;L gjpak;

• ெந ழ் த்தன்ைம ைடய ைளகள்
 இம் ைற பயன்ப த்தப்ப ற
அ ைளைய வைளத்  தைரப் ப க்அ ைளைய வைளத்  தைரப் ப க்
மண்ணி ள் ைதக்கக்ப ற

 உள்ள . ைதத்த தண் ந்  ேவரக்ள்
ெபற்ேறார ்தாவரத் ந்  ெவடட்ப்ப வதால்
தனி தாவரமாகவளர் ற .

gjpak;(Mound layering)

ைளகள் ெபற்ற தாவரங்களில்
பயன்ப த்தப்ப ற . இைவக ைடய 

ப க்  எ த் ச ்ெசன்  தண்ப க்  எ த் ச ்ெசன்  தண்
ைதக்கக்ப ற . தண் ன் னி தைர ன் ேமல்

ேவரக்ள் ேதான் ய ன் 
ெவடட்ப்ப வதால், ைதந்த ப  
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fhw;W gjpak;(Air layering)

இ ல் தண்  க ப்ப ல்
இப்ப ல்வளரச்்  ஹாரே்மான்கள்
 ேவர ்உ வாதைல ண் ற
மண்ணால் டப்பட்  பா ன்மண்ணால் டப்பட்  பா ன்
2 – 4 மாத ற் ள் இக் ைளகளி ந்ேதான் ன்றன. இவ்வா  ேவரக்ள்
ைளகள் ெபற்ேறார ்தாவரத் ந்தனிெதாட்  அல்ல  தைர ல்

(Air layering)

க ப்ப ல் ெச க்கப்ப ற . 
ஹாரே்மான்கள் ேசரப்்பதால்
ண் ற . இப்ப  ஈரப்பதமான 
பா ன் உைற டப்ப ற . பா ன் உைற டப்ப ற . 

இக் ைளகளி ந்  ேவரக்ள்ேவரக்ள் ேதான் ய 
தாவரத் ந்  நீக்கப்பட்தைர ல் வளரக்்கப்ப ன்றன.
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ghuk;ghpa Kiwfspd(Advantage of conventional methods)
• பாரம்பரிய ைறகளின் லம்தாவரங்கள் மரப  ரீ யாக
• இம் ைற ன் லம் அ க காலத் ல் உ வாக்க ம்ைதகைளஉ வாக் வ ல்ைலகாலத் ல் உ வாக்க ம்ைதகைளஉ வாக் வ ல்ைல

 ைறவான ைதகைள உ வாக் ம்தாவரங்களில் உ வாக்கப்ப ம்ைளப்ப ல்ைல. இத்தைகய
 இம் ைறகளின் லம் யதாவரங்கைள உ வாக்க ம்

Kiwfspd; epiwfs; (Advantage of conventional methods)
லம் உ வாக்கப்ப ம்ரீ யாக ஒேர மா ரியானைவ.
 தாவரங்கைள ய உ வாக்க ம்.  ல தாவரங்கள் உ வாக் வ ல்ைலஅல்ல கக்உ வாக்க ம்.  ல தாவரங்கள் உ வாக் வ ல்ைல அல்ல  கக்உ வாக் ம். இன் ம் லஉ வாக்கப்ப ம் ைதகள்இத்தைகய எ த் க்காட் களில்ய காலத் ல் அ க ம்.
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• தைழவ  இனப்ெப க்கம் ஒ  ல தாவரங்கைள ெப க்கமைடயச்
.

• எ த் க்காட் : ெசாலானம்• எ த் க்காட் : ெசாலானம்
• ேநாய் எ ரப்் , உயர் ைளசச்ல்ம்பத்தக்க பண் கள்  ெகாண்டதாவரங்கள் ஒட்  ெசய்யப்பட்அேத ம்பத்தக்க பண் க டன்

 லம் அ க ெசல ல்லாமல் ெப க்கமைடயச் ெசய்ய ம் 
ெசாலானம் Aபேராசம்.ெசாலானம் Aபேராசம்.

ைளசச்ல் ேபான்றெகாண்ட இரண்  ெவவ்ேவ  ெசய்யப்பட்  ய தாவரங்களாக பண் க டன் வளரக்்க ம்.
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ghuk;ghpa Kiwfspd(Disadvantage of conventional methods)
•  ைவரஸ் ெதாற்  ெகாண்டதாவரங்கைள இம் ைறகளில்பயன்ப த் ம்ேபாெகாண்ட ய தாவரங்கள்உ வாக்கப்ப ன்றன
•  தைழவ ப் ெப க்கத் ற்காகபயன்ப த்தப்ப ம் தைழ(அைமப் கள்) ப த்ததன்ைமெகாண் ள்ளதால் அைவகைளைவப்ப ம், ைகயாள்வ ம்

Kiwfspd; FiwghLfs; (Disadvantage of conventional methods)
ெகாண்ட ெபற்ேறார்இம் ைறகளில் பயன்ப த் ம்ேபா  ைவரஸ் ெதாற் க் தாவரங்கள் உ வாக்கப்ப ன்றன.

ெப க்கத் ற்காக தைழ உ ப் கள் ப த்ததன்ைம அைவகைள ேச த்  ைகயாள்வ ம் க னம்.
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etpd Kiw (Modern method)
ேகரட் தாவரத் ந்ரிதெ்த க்கப்பட் ரந்்தபாரங்ைகமா ெசல்கள்கட் ப்ப த்தப்பட்டஊடகத் ல் ைவத்ஊடகத் ல் ைவத்ெசல் ப ப்  அைடந்தாவரம்உ வானைதபல்கைலக்கழக ேபரா ரியர்F.C. ஸ் வார்  1932-ஆம்எ த் க் காட் ள்ளார்

(Modern method)
தாவரத் ந்  ரந்்த ஃ ேளாயம் ெசல்கள்கட் ப்ப த்தப்பட்ட ழ ல் த ந்த ைவத் , ண்டப்பட்ைவத் , ண்டப்பட்அைடந்  ஒ  ய காரட்உ வானைத காரன்ல் ேபரா ரியர்ஆம் ஆண் ல் காட் ள்ளார.்
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etpd Kiw (Modern method)
• இத்தைகய ெசல்கள் என் வரிக்கப்ப ன்றனஒ  தாவரத்ைத ஒ  தாவரசெ்சல்மரப சார ் றன்  ஆக் த் றன்அைழக்கப்ப ற .
• ஒ  ெசல் ன் இந்த றப் ப்,வன யல் மற் ம் தாவரப்ெப க்ெதா ற்சாைலகளில் பயன்ப த்தப்ப றகட் ப்ப த்தப்பட்ட ழ ல்தனிப்பட்ட வளரப்் ஊடகத் ல்வளரப்்  (Tissue culture என அைழக்கப்ப ற

(Modern method)
ஆக் த் றன் ெகாண்டைவ வரிக்கப்ப ன்றன. த ந்த ழ்நிைலகளில் தாவரசெ்சல் உண்டாக் ம்ஆக் த் றன் (Totipotent)என 

றப் ப் பண்  ேதாட்டக்கைல தாவரப்ெப க்  பயன்ப த்தப்ப ற . த ந்த ழ ல் தாவர க்கைள ஊடகத் ல் வளரக்் ம் ைற  அைழக்கப்ப ற .
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Ez; ngUf;fk; (Micro 
 வளரப்் ன் லம் ஒ  
 அல்ல  தைழவ  அைமப் களின்ண் களி ந்   வளரப்்ண் களி ந்   வளரப்்ண்ெப க்கம் (Microprobagation

 
இ  ஒ  ந ன தாவரப்ெப க்கரிவான ண்ெப க்க ப நிைலகள்
ெகா க்கப்பட் ள்ள .

Micro probagation)
 தாவரமான  ஒ  தனிெசல், அைமப் களின்  வளரப்்  லம் ெபறப்ப வ  வளரப்்  லம் ெபறப்ப வ  Microprobagation ) என் அைழக்கப்ப ற .

தாவரப்ெப க்க ைறகளில் ஒன்றா ம். ப நிைலகள் அல  8-ல் 
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etpd Kiwapd
(Advantage of modern methods

• ம் ய பண் கள் ெகாண்டைறந்த காலத் ற் ள்ெப க்கமைடயச ்ெசய்ய
• உ வாக்கப்ப ம் தாவரங்கள்பண் கைள ெகாண் க் ம்தாவரங்கைள உ வாக்க
 ஒ  ப வத் ம் ேமற்ெகாள்ள

Kiwapd; epiwfs; Advantage of modern methods)
ெகாண்ட தாவரங்கைளகாலத் ற் ள் ைரவாகெசய்ய ம்.

தாவரங்கள் ஒத்த மரப சார்ெகாண் க் ம். ய உ வாக்க  வளரப்்ைபஎந்தேமற்ெகாள்ள ம்.
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etpd Kiwapd
(Advantage of modern methods

• உ ரப்்  றனற்ற மற் ம் ைளக் ம்உ வாக் ம் தாவரங்கைள ெப க்கமைடயச ்ெசய்ய ம்
• அரிதான மற் ம் அபாயத் ற்• அரிதான மற் ம் அபாயத் ற்உட்ப த்தப்பட் ள்ள தாவரங்கைளம்.
• ேநாய்களற்ற தாவரங்கைள 

(Merismaticculture ) லம் உ வாக்க
•  வளரப்்ைபப் பயன்ப த்ரீ யாக மாற்றமைடயச ்ெசய்ய

Kiwapd; epiwfs; Advantage of modern methods)
ைளக் ம் றனற்ற ைதகைள வளரப்் ன் லம் ம்.

அபாயத் ற்  (Endangered)அபாயத் ற்  (Endangered)தாவரங்கைளெப க்கமைடயச ்ெசய்ய 
 ஆக் த் வளரப்் ன் உ வாக்க ம்.

பயன்ப த்  ெசல்கைளமரப சார ்ெசய்ய ம்.
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etpd Kiwapd
(Disadvantage of modern methods 

• இ ல் உைழப்  அ கமாகத ்ற ள்ள  பணியாளரக்ள் ேதைவப்ப ன்றனர்
•  இங்  ேநாய் களற்ற ழல்ேவண் ள்ளதால் தலான
• இம் ைறகளின் லம் ேதான் ம்மரப த்தன்ைம ெகாண்ட நகல்

 ேதான் வதால், ப ரக்ள் அைனத் ம்
 பா ப் க்  உள்ளாகலாம் அல்லஏற்ப ம்மாற்றங்களினால் அ க்கப்படலாம்

• ல சமயங்களில் ேகலஸ் (Callusமாற்றங்கைள அைடந் ,வணிக
 உள்ளாகாமல் ேபா ன்றன.

Kiwapd; Fiwfs; Disadvantage of modern methods)
 ேதைவப்ப ற மற் ம் ேதைவப்ப ன்றனர.்
ழல் பராமரிக்கப்படதலான ெசல னம்ஏற்ப ற .

ேதான் ம் தாவரங்கள்ஒத்த நகல் ெசல்களி ந்அைனத் ம் ய ேநாய்களால்அல்ல  ழ்நிைலகளில் அ க்கப்படலாம்.
Callus) ம்பதத்காதமரப  வணிகபயன்பாட் ற்
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ky® 

ky® v‹gJ Ïd¥bgU¡f¤Â‰fhf äfÎ«

RU¡fkilªj j©L¤ bjhFÂahF«.

xU ky® eh‹F t£l§fis¡ bfh©LŸsJ.

òšè t£l«,

mšè t£l«,

kfuªj¤jhŸ t£l«,

Nyf t£l«.

Ït‰¿š kfuªj¤jhŸt£lK«, Nyft£lK«

Ï‹¿aikahj cW¥òfshF«.
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ghèd¥bgU¡f«

(Sexual Reproduction)
• ghèd¥bgU¡f«  M©,  bg© nfÛ£fë‹ c‰g¤Â

k‰W« ÏizÎ M»a ãfœ¢Áfis cŸsl¡»aJ.ÏÂšk‰W« ÏizÎ M»a ãfœ¢Áfis cŸsl¡»aJ.ÏÂš

Kªija ãfœÎ nfÛ£cUth¡f« (gametogenesis) v‹W«, 

Ãªija ãfœÎ fUÎWjš (fertilization) v‹W« 

miH¡f¥gL»wJ.
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• ghÁfŸ, Ãiunah~ig£fëš eilbgW« ghèd¥ 

bgU¡fKiwfis ãidÎT®nth«.mit

Á‰¿d¤ij¥ bghW¤J efU« mšyJ efu Ïayh

nfÛ£fis c‰g¤Â brŒJ Ïd¥bgU¡f« 

brŒ»‹wd. 

nfÛ£fë‹ÏizÎ_‹Wtif¥gL«.

• x¤jnfÛ£fë‹ÏizÎ (isogamy),• x¤jnfÛ£fë‹ÏizÎ (isogamy),

• rkk‰wnfÛ£fë‹ÏizÎ (anisogamy),

• K£il¡fUÎWjš (oogamy).

• ghÁfëš btë¡fUÎWjY«,ca®jhtu§fëš

c£fUÎWjY«eilbgW»‹wd.
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fUÎWjY¡F Kªija mik¥ò k‰W« ãfœÎfŸ

jhtu§fëš V‰gL« Ah®nkh‹ k‰W« ts®¢Á kh‰w§fŸ

ky® njh‰Wéæ‹ ntWghLWjY¡F« ts®¢Á¡F«

têtF¡»‹wd.têtF¡»‹wd.

fUÎWjY¡F Kªija mik¥òfŸ k‰W« ãfœÎfŸ ÑnH

bfhL¡fg£LŸsd.
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kfuªj¥igæ‹ ts®¢Á

• äfÎ« Ïs«ãiy kfuªj¥ig òw¤njhyhš NH¥g£l

xUgo¤jhd bršÂuŸfshš MdJ.

Ïj‹ts®¢Áæ‹nghJ kfuªj¥ig eh‹Fklšfis¡

bfh©l mik¥gh»wJ. x›bthU klèY« x‹W mšyJ

xUÁy tçirfëšmikªj òw¤njhšmo¢bršfŸxUÁy tçirfëšmikªj òw¤njhšmo¢bršfŸ

bjëthd c£fUit¡bfh©L mséš

bgçjh»‹wd.ÏitK‹é¤J bršfshf

brašgL»‹wd..
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kfuªj¥igæ‹ ts®¢Á

• Ïªj K‹é¤J bršfŸ gçÂ¡»izahd js¤Âš

gF¥gilªJ (periclinal divison) òw¤njhiy neh¡»

Kjšãiy òwg¡f (parietal) bršfisÍ«,kfuªj¥igæ‹

c£òw«neh¡» Kjšãiy é¤JUth¡f (sporogenous)
bršfisÍ« njh‰Wé¡»‹wd

• Kjš ãiy òwg¡f bršfŸ bjhl®¢Áahf

gçÂ¡»izahd js k‰W« Mu¤Â‰F Ïizahd

gF¥gilªJ 2-5 mL¡FfŸ bfh©l kfuªj¥ig¢ Rtiu

cUth¡F»‹wd.Ïit òw¤njhèèUªJ c£òw« neh¡»

v©nlhÔÁa«, Ïil mL¡FfŸ k‰W« lÕ£l« v‹w

gFÂfis bfh©LŸsd.
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E©é¤JUth¡f« 

(Microsporogenesis)
• ÏUkoa E©é¤J jhŒbrš F‹wš

gF¥gilªJ xU koaJ© é¤JfŸ
cUthF« goãiyfS¡F E©
é¤JUth¡f«(microsporogenesis) v‹W
bga®.bga®.

• Kjš ãiy é¤J bršfŸ neuoahfnth
mšyJ Áy F‹wèyh gF¥òfS¡F
c£g£nlh é¤JUth¡f ÂRit¤(sporogenous tissue) njh‰Wé¡»‹wd.
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• é¤JUth¡f ÂRé‹ filÁ bršfŸ E© é¤JjhŒ
bršfshf¢ brašgL»‹wd.x›bthU E©é¤J
jhŒ bršY« F‹wš gF¥ò‰W eh‹F xUkoa E©
é¤Jfis¤ njh‰Wé¡»‹wd (eh‹fik
E©é¤J). Ïªj eh‹fik é¤JfŸ eh‹
Kf¥ò,FW¡F kW¡F,ne® nfh£L,ÏU Kf¥ò, T tot
E©é¤J). Ïªj eh‹fik é¤JfŸ eh‹
Kf¥ò,FW¡F kW¡F,ne® nfh£L,ÏU Kf¥ò, T tot
mik¥Ãš cŸsJ.

• E©é¤JfŸ éiuéš x‹¿èUªJ k‰bwh‹W
ÃçªJ jå¤jåahf kfuªj¥ig miwæš
fhz¥gL»‹wd k‰W« kfuªj¤ JfŸfshf
ts®»‹wd
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• Áy jhtu§fëš xU E©é¤jf¤ÂYŸs

E©é¤JfŸ mid¤J« x‹whf

ÏizªJ bghèåa« (pollinium) v‹w
mik¥ig bg‰WŸsJmik¥ig bg‰WŸsJ

vL¤J¡fh£L:vU¡F.

• T£L kfuªj¤ JfŸfŸ LnuhÓuh,oiuä°

M»a jhtu§fëš fhz¥gL»‹wd.

Padasalai



KÂ®ªj kfuªj¥igæ‹ FW¡F  bt£L¤ 

njh‰w« 

• KÂ®ªj kfuªj¥igæ‹ FW¡F bt£L¤

njh‰w« kfuªj miw kfuªj¢Rtuhš

NH¥g£LŸsij¡ fh£L»wJ. ÏJ

ÏUklYila ÏUig mik¥ò (dithecous)ÏUklYila ÏUig mik¥ò (dithecous)
bfh©LŸsJ. xU tif khÂç (typical)
kfuªj¥ig eh‹F é¤jf§fis¡

bfh©lJ.
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1. kfue;jigapd; RtH

• xU Kjph;e;j kfue;jigapd; RtH Kf;fpa
ehd;F
mLf;Ffisf; nfhz;Ls;sJ.

m)  Gwj;Njhy; 
M) vz;Nlhjp]pak;
,)  ,il mLf;F
<)   lgpl;lk;
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M© Ïd¥bgU¡f gFÂ

kfuªj¤jhŸ t£l«

• kfuªj¤jhŸ t£l« kfuªj¤ jhŸfshš MdJ.

x›bthU kfuªj¤jhS« xU kfuªj¥igiaÍ«

xU kfuªj¤jhŸ f«ÃiaÍ« bfh©lJ.xU kfuªj¤jhŸ f«ÃiaÍ« bfh©lJ.

kfuªigæYŸs kfuªj¤JfŸfŸ M©

nfÛ£lf¤ jhtu¤ij¡ F¿¡»‹wd.

Ï¥ghl¤Âš kfuªj¥igæ‹ mik¥ò k‰W«

ts®¢Á g‰¿ éçthf¡ fh©ngh«.

Padasalai



m) òw¤njhš

• ÏJ XuL¡F bršfshš Md ghJfh¥ò

mL¡fhF«.ntfkhf bgçjhF« c£òw¤

ÂR¡fS¡F <L bfhL¡F« bghU£L Ï¢bršfŸÂR¡fS¡F <L bfhL¡F« bghU£L Ï¢bršfŸ

bjhl®¢Áahf Mu¤Â‰F Ïizahd

gF¥gil»‹wd.
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M) v©nlhÔÁa«

• ÏJ bghJthf òw¤njhY¡F¡ ÑHhf

Mu¥ngh¡»š Ú©l XuL¡F bršfshš MdJ.

c£òw »ilk£l¢Rt® (Áy rka§fëš

Mu¢RtU«) - bršYnyhrhš Md

(Áy rka§fëš è¡ådhY« Md) g£ilfis¤(Áy rka§fëš è¡ådhY« Md) g£ilfis¤

njh‰Wé¡»wJ. Ï¢bršfŸ Ú® c¿ŠR«j‹ik

(hygroscopic) bfh©lit. Ú® thœ¤
jhtu§fŸ,rh‰W©â¤ jhtu§fŸ, _oa

ó¡fis¡ bfh©l jhtu§fŸ k‰W« Ôéu

x£L©â¤ jhtu§fëš kfuªj¥igfëš

v©nlhÔÁa« ntWghliltÂšiy.
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°nlhäa« (stomium)

Ïu©L é¤jf§fis Ïiz¡F« xU

kfuªj klšgFÂæš mikªj bršfëš

Ï¤jo¥ò fhz¥gLtÂšiy. Ï¥gFÂ¡FÏ¤jo¥ò fhz¥gLtÂšiy. Ï¥gFÂ¡F

°nlhäa«  (stomium) v‹W bga®. 
v©nlhÔÁa¤Â‹ Ú® c¿ŠRj‹ikÍ«, 

°nlhäaK« KÂ®ªj kfuªj¥ig bto¥Ã‰F

cjÎ»‹wd
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,) ÏilmL¡FfŸ

v©nlhÔÁa¤ij mL¤JŸs Ïu©L mšyJ

_‹W mL¡F bršfŸ Ïil mL¡Ffis

F¿¥ÃL»‹wd. Ïit FW»a thœj‹ik

(ephemeral) cilaJ. kfuªj¥ig KÂ®¢ÁailÍ«
nghJ Ïit eR¡f¥gL»‹wd mšyJ

ÁijtilªJ éL»‹wd.
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<) lÕ£l«

ÏJ kfuªj¥igRtç‹ c£òw mL¡fhF«. E© é¤J

cUth¡f¤Â‹ eh‹ka E© é¤JfŸ ãiyæš ÏJ 

j‹ KG ts®¢Á ãiyia mil»wJ.

lÕ£l¤Â‹ xUgFÂ kfuªj miwia¢ NœªJŸs

Ïiz¥ò¤ÂRéèUªJ« k‰bwhU gFÂ btë¥òwRt®Ïiz¥ò¤ÂRéèUªJ« k‰bwhU gFÂ btë¥òwRt®

mL¡»èUªJ« cUth»wJ.vdnt lÕ£l« Ïu£il

njh‰wKilaJ. ÏJ tsU« é¤JUth¡fÂR¡fŸ,

E©é¤J jhŒbršfŸ k‰W« E©é¤JfS¡F
C£lkë¡»wJ. 

lÕ£l¤Â‹ bršfŸ xUc£fU mšyJ x‹W¡F nk‰g£l

c£fU mšyJ g‹koaj‹ikÍila c£fUbfh©L

fhz¥gL«. 
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2.kfuªjmiw

kfuªj miw Ïs« ãiyæš E© é¤JfshY«, 

KÂ®ªj  ãiyæš kfuªj¤ JfŸfshY«  

ãiwªÂU¡F«. ãiwªÂU¡F«. 

E© é¤J jhŒbršfŸ F‹wš gF¥gilªJ

xUkoa ãiyæYŸs E©é¤Jfis¤ 

jU»‹wd.
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• kfuªj¥igRt® bghU£fŸ, °nghnuhbghyå‹,

nghy‹»£, oiu~ig‹ k‰W« x›th¤j‹ik éidia

(incompatibility) f£L¥gL¤J« Vuhskhd òuj§fŸ
c‰g¤ÂæY« lÕ£l« g§F bfhŸ»wJ. nkY« E© é¤J

mšyJ kfuªj¤JfŸfë‹ ts¤j‹ik mšyJ

ky£L¤j‹ikia ÏJ f£L¥gL¤J»wJ.ky£L¤j‹ikia ÏJ f£L¥gL¤J»wJ.

• brašgh£o‹mo¥gilæš lÕ£l«

•Ru¥ò lÕ£l«,

•CLUÎ« lÕ£l«

vdÏUtif¥gL«.
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Ru¥ò lÕ£l« (òw¥g¡f/Ru¥ò/brštif)

(Secretory tapetum): 

• Ï›tif lÕ£l« njh‰w ãiy, 

bršyik¥ig j¡fit¤J, bršbršyik¥ig j¡fit¤J, brš

xU§fikÎl‹ ÏUªJ E©é¤JfS¡F

C£lkë¡»‹wd. 
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CLUÎ« lÕ£l«

(bgçÃsh°nkhoa tif) (Invasive tapetum)

• Ï›tif lÕ£l¤Â‹ bršfŸ c£òw

»ilk£l Rt®fisÍ«, Mu¢Rt®fisÍ«

ÏHªJ mid¤J ònuh£nlhÃsh°£fS«ÏHªJ mid¤J ònuh£nlhÃsh°£fS«

x‹¿izªJ bgçÃsh°nkhoa¤ij

cUth¡F»‹wd.
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lÕ£l¤Â‹ gâfŸ

• tsU« E© é¤JfS¡F C£lkë¡»wJ.

• ÍÃZ cly¤Â‹ (ubisch bodies) _y«  
°nghnuhbghyå‹ c‰g¤Â¡F cjÎtjhš
kfuªj¢Rt® cUth¡f¤Âš K¡»a g§fh‰W»wJ.

• nghy‹»£L¡F njitahd ntÂ¥bghU£fis• nghy‹»£L¡F njitahd ntÂ¥bghU£fis
jªJ mit kfuªj¤Jfë‹   gu¥ò¡F
fl¤j¥gL»wJ.

• Nyf Koæ‹ xJ¡Fjš éid¡fhd (rejection reaction) v¡ir‹ òuj§fŸ (exine proteins) v¡ir‹ 
Fêfëš fhz¥gL»‹wd. Ï›tif¥  òuj§fŸ
lÕ£l bršfëèUªJ bgw¥gL»‹wd.
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2.kfuªjmiw

kfuªj miw Ïs« ãiyæš E©

é¤JfshY«, KÂ®ªj ãiyæš kfuªj¤é¤JfshY«, KÂ®ªj ãiyæš kfuªj¤

JfŸfshY« ãiwªÂU¡F«. E©é¤J

jhŒbršfŸ F‹wš gF¥gilªJ xU koa

ãiyæYŸs E© é¤Jfis¤ jU»‹wd.
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3.Ïiz¥ò¤ÂR

ÏJ kfuªj klšfS¡F Ïilæš fhz¥gL« 

tsk‰w ÂR¥gFÂahF«. ÏJ th°Fy¤ tsk‰w ÂR¥gFÂahF«. ÏJ th°Fy¤ 

ÂR¡fis¡ bfh©LŸsJ.ÏJ cŸg¡f

lÕ£l¤Â‹ cUth¡f¤Â‰F¥  g§fë¡»wJ.Padasalai



E©é¤JfŸ

k‰W«

kfuªj¤JfŸfŸ

• E©é¤J jhŒ bršfŸ F‹wš gF¥giljè‹

éisthf bgw¥gLtJ E©é¤JfshF«.kfuªj¤JfŸ

E©é¤ÂèUªJ bgw¥gL»‹wJ. E©é¤JfŸE©é¤ÂèUªJ bgw¥gL»‹wJ. E©é¤JfŸ

ònuh£nlhÃshr« bg‰W KGikahf ts®¢Áailahj

Rt‰¿dhš NH¥g£LŸsJ. kfuªj¤Jfëš

ònuh£nlhÃshr« ml®ªj ir£nlhÃshr¤ijÍ«,

ika¤Âyikªj c£fUitÍ« bfh©LŸsJ.
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• Ïj‹ Rt® c£òw Ï‹il‹ (intine) k‰W« btë¥òw

v¡ir‹ (exine) vd ÏUmL¡Ffis¡ bfh©lJ.
Ï‹il‹ bg¡o‹, bAä bršYnyh°,

bršYnyh°,fhnyh° k‰W« òuj§fŸ bfh©L Óuhd

bkšèa jo¥òl‹ fhz¥gL«. v¡ir‹ bršYnyh°,

°nghnuhbghèå‹, nghy‹»£ bfh©L jo¤J°nghnuhbghèå‹, nghy‹»£ bfh©L jo¤J

fhz¥gL«. v¡ir‹ Óu‰w jo¥òfSl‹ Áy gFÂfëš

bkšèajhf fhz¥gL«. Ï¥gFÂfŸ Á¿a t£ltoéš

ÏUªjhš ts®JisfŸ v‹W«, miH¡f¥gL»‹wd.

Ïit kfuªj¤Jfë‹ Kis¤jYl‹ bjhl®òilait.

ts®Jis¥ gFÂæš °nghnuh¥bghšyå‹ bghJthf¡

fhz¥gLtÂšiy.
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v¡irå‹ òw¥gu¥ò bk‹ikahfnth mšyJ

gytif my§fhu gh§FfSlD« cŸsJ.

(jotot«, ÁWFêÍila, fuiz ngh‹w,

ÁW òŸë ngh‹w). my§fhu gh§FfŸ

jhtu§fismilahs« f©l¿aÎ«

tif¥gL¤jÎ« ga‹gL¤j¥gL»wJ.
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• bt¥g¤ij¤ jh§F« j‹ik, Åçaä¡fmäy«, fhu«

k‰W« behÂfë‹ brašfëèUªJ« ghJfh¡»wJ.

Vdnt bjhšYæ® òijgoÎfëš kfuªj¤JfŸ Ú©l

fhy« ghJfh¥ghf ÏU¡f ÏJnt fhuzkhF«.nkY«fhy« ghJfh¥ghf ÏU¡f ÏJnt fhuzkhF«.nkY«

kfuªj¥igæèUªJ Nyf Ko tiuæyhd

kfuªj¤JfŸfë‹ gaz¤ij ÏJghJfh¥ghd

jh¡F»wJ
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nghy‹»£ cUth¡f¤Âš lÕ£l« g§fë¡»wJ.

fnuh£odhŒL mšyJ ¥nsnthdhŒ£ Ïj‰F

kŠrŸmšyJ MuŠR ãw¤ij¤ jU»wJ. ÏJ

kfuªj¤JfŸfë‹ òw¥gu¥Ãš fhz¥gL«kfuªj¤JfŸfë‹ òw¥gu¥Ãš fhz¥gL«

ÃRÃR¥ghd ó¢Rbfh©l v©bzŒ

mL¡fhF«.ÏJ ó¢Áfis¡ ft®tJl‹ òw

Cjh¡ fÂ®fëèUªJ« ghJfh¡»wJ.
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M© nfÛ£lf¤ jhtu¤Â‹ ts®¢Á

 M©nfÛ£lf¤ jhtu¤Â‹ Kjš brš E© é¤jhF«.                     

ÏJ  xUkoakhdJ. 

 E© é¤jf¤Â‰F cŸëU¡F« nghnj M© nfÛ£lf¤ jhtu¤Â‹ 

ts®¢Á  bjhl§» éL»wJ.ts®¢Á  bjhl§» éL»wJ.

E©é¤Â‹ c£fU gF¥gilªJ xUjiHtê (vegetative)c£fUitÍ«, 

xU cUth¡f (generative) c£fUitÍ«njh‰Wé¡»wJ.

 cUth¡f c£fUit¢ NœªJ Rt® njh‹Wtjhš Ïu©L rkk‰w

bršfŸ cUth»‹wd-xU bgça,xG§f‰w c£fU bfh©l,mÂf

nrä¥ò czit¡ bfh©l jiHtê brš k‰W« xU Á¿a

cUth¡fbrš. bghJthf Ïu©L brš ãiyæš kfuªj¤JfŸ

kfuªj¥igæèUªJ btëna‰w¥gL»‹wd.
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• kfuªj¤Jfë‹ tot« Á‰¿d¤Â‰F Á‰¿d« 

khWgL»wJ.nfhs«,ÚŸnfhz«,fÂ®nfhš,klš, nfhz

mšyJ Ãiw tot« vd gšntW tot§fëš

fhz¥gL»wJ. 

• kfuªj¤ JfŸfë‹ msÎ 10 ik¡nuhÛ£l® (knahnrho°) 

Kjš 200 ik¡nuhÛ£l® (F¡f®Ã£nlÁ k‰W« 

ã¡lhíndÁ FL«g¤ jhtu§fŸ) tiu ntWgL»‹wd. ã¡lhíndÁ FL«g¤ jhtu§fŸ) tiu ntWgL»‹wd. 

Rt®¥ bghUshd °nghnuhbghèå‹ cUthf

kfuªj¤Jfë‹ ir£nlhÃshr« k‰W« lÕ£l« 

g§fë¡»wJ. ÏJ fnuh£odhŒoèUªJ bgw¥gL»wJ. 

ÏJ Ïa‰Ãaš k‰W« cæça Áijit¤ jh§F« 

j‹ikÍilaJ.
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xU Áy jhtu§fëš cUth¡f brš

Û©L« gF¥ggilªJ ÏU M©Û©L« gF¥ggilªJ ÏU M©

nfä£Lfis¤ njh‰Wé¡»wJ.

Ï¤jhtu§fëš kfuªj¤ JfŸfŸ _‹W

brš ãiyæš btëna‰w¥gL»‹wd.
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• 60% _L éij¤
jhtu§fëš kfuª¤jJfŸfŸ Ïu©L brš

ãiyænyna btëna‰w¥g gL»‹wd.kfuªj

JfŸfŸ rçahd Nyf Koiamilªj Ã‹dnu

M© nfä£lf¤ jhtu« nk‰bfh©L tsU«.

• Nyf Koia milªj kfuªjJfŸfŸ

<u¥giria c¿ŠÁ c¥òjyil»wJ. Ï‹il‹

ts®Jisæ‹ têahf kfuªj FHhahfts®Jisæ‹ têahf kfuªj FHhahf

ts®»wJ. Ïu©L brš ãiyæš kfuªj JfŸ

btëna‰w¥goU¥Ã‹ Nyf Koia milªj Ã‹

mšyJ kfueªj FHhŒ fU¥igia milÍ«

K‹dH cUth¡f brš gF¥gilªJ Ïu©L

M© bršfis¤ jU»wJ.
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