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வவவவவவவவவ வவவவவவவவ வவவவவவவவ &mu;வவ வவவவவவவ
வவவவவவவவவவவ வவவவவவவவவவவவவவவவவவவ. வவவவவவவவ வவவவவவவ
வவவவவவ வவவவவவவ வவவவவவ வவவவவவவ வவவவவவவவவவவ
வவவவவவவவவவவவ. வவவவவவவவவவவ &mu;வவ வவவவவவவவவ
வவவவவவவவவவவவ வவவவவவ வவவவவவவவவ வவவவவவவவ
வவவவவவவவவவவவவ வவவவவவவ வவவவவவ. வவவவவவவவவ வவவவவவ 10 - 20 %
வவவ வவவவவவவவவவ.

வவவவவவவவவவ
வவவவவவவவ வவவவவவவ
(வவவவவவவவவவவவவவ
வவவவவவ TNAU)

பபபபபபப
வவவவவவவவவவவ வவவவவவவ வவவவவவவ வவவவவவவவவவவ வவவவவவவவவவவ
வவவவ வவவவவவவவவவவவவவவவவவவவவவவவ வவவவவவ வவவவவ வவவவவவ
வவவவவவவவவ வவவவவவவவவவவவவ வவவவவவவ வவவவவவவவ. வவவவவவவ
வவவவ வவவ வவவவ வவவவ, வவவவவவவ வவவவ வவவவவவவ, வவவவ
வவவவவவவவவவவ வவவவவவ வவவவவவ, வவவவவவவ வவவவவவவவவ,
வவவவவவவவவவவ வவவவவவவவ, வவவவவவ வவவவவவவவ வவவவவவவ,
வவவவவவவவ வவவவவவவவ, வவவவவவவவவ, வவவவவவவ, வவவவவவவ
வவவவவவவவவவ வவவவவ.

பபபபபபபப
வவவவவவவவ வவவவவவவவ வவவவவவவவவவவவவ வவவவவவவவ வவவவவவவவ
வவவவவவவ வவவவவவவவவவவவவவ.வவவவவவவ வவவ வவவவ வவவவ
வவவவவவவவவவ: வவவவவவவ வவவவ வவவ வவவவவவவ வவவவவவ வவவவவ
வவவவவவவவ வவவவ வவவவவவவவவவ. வவவவவவவ pH 5.5 வவவவ வவவவவவவவ
வவவவ, வவவ வவவவவவவ வவவவவவவவவவவவவ வவவவவவவவவவ. வவவவவவவ pH
8.0 வவவவ வவவவ வவவவவவவ வவவவ வவவ வவவவ வவவவவவவவவவ
வவவவவவவவவவவ. வவவவவவவ வவவவ வவவவவவ வவவவவவவவ
வவவவவவவவவவவவவவவவவ வவவவவவவவவவ, வவவவவவவவவ வவவவவவவவவ
வவவவவ வவவவவவவ வவவவவவவவவவ வவவவவவவவவவவ வவவவவவவவ
வவவவவவவவவவ.வவவவவவவவவவவவவவவவவவ: வவவவவவவவவவவவவவவவவவவ
வவவவவவவவவவவ வவவவவவவவ வவவவவவவ வவவவவவவவவ. வவவவவவவவவ
வவவவவவவவவவவ வவவவவவ வவவவவவவ வவவவவவவ வவவவவவவவவ
வவவவவவவ வவவவவ வவவவவவவவவவவ வவவவவவவவ வவவவவவவவவவ.
வவவவவவ வவவவ வவவவவ வவவவவ வவவவவ வவவவவ வவவ வவவவவவவவவவ
வவவவவவ 1.3 வவவவ, வவவவவவவவவவவவவவவ 2 வவவவ, வவவவவவவவ 2 வவவவ
வவவவவவவவவ 50 வவவவ வவவவ வவவவவவவவவ வவவவவவ வவ வவவவவவவவ.
வவவவவவ வவவவ வவவவவவ வவவவவவவவவவ 40 வவவவ வவவவ வவவவவவ 160
வவவவ வவவவவவவ வவவவவவ வவவ வவவவவவவவவவவ வவவ வவவவ வவவவ
வவவவவவ வவவவவவவவவவ வவவவவ வவவவவவவவ வவவவவவவ
வவவவவவவவவவவவவவ வவவவவவ வவவவவவவவவவவவவவவவ.வவவவ வவவவ
வவவவவவவவ:வவவவவவ - வவவவவவ வவவவவவவவவவ வவவவ வவவவவவவவவவவ
வவவவவவவவ வவவவவவவவவவ வவவவவவவவ வவவவவவவ வவவவவவவவவவவவ.
வவவவவவ வவவவவவவவ வவவவவவ வவவ வவவவவவவவ வவவவவவவவ வவவவவ
வவவ வவவவவவவவவவவவவவ வவவவ வவவவவவவவ வவவவவவவவ வவவ வவவவவவ
வவவவவவவவவவவவவ. வவவவ வவவவவவவவவ வவவவவவவ வவவவ வவவவவவவவ,
வவவவவவவவவவவவவவ வவவவ வவவவவவவவவ வவவவவவ
வவவவவவவவவவவவவவவவ.வவவவவவவவ வவவவவவவவவவவ:வவவவவவவவவவவவ
வவவவ 1 வவவவவவவ வவவவவவவவவவவ 0.5 வவவவ NAA (வவவவவவவவவவவவ)
வவவவ வவவவவவ வவவவவவவவவவ வவவவவ வவவவவவவவ வவவவவவவவ
வவவவவவவவவவ.வவவவவவவவவ வவவவவவவ வவவவவவவ:வவவவ வவவவவவவவவ
வவவவவவவவவ வவவவ வவவவவவவவவவவ வவவவவவவவவவவவ வவவவ
வவவவவவவவவவவ வவவவவவவவவவவ. வவவவவவ வவவ வவவவவவவவ வவவவ
வவவவவவ
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வவவவவவ வவவவவவவவ
வவவவவவவவவவவ
வவவவவவவவ
வவவவவவவவவவவவ
வவவவவ வவவவவவ,
வவவவ வவவவவவவவவ
வவவவவவவவ வவவவவவவவவ
வவவவ, வவவவவவவவவவவவ
வவவவவ வவவவவவவ
வவவவவவவவவவவவவவவவவவவ
வவவவவவவவ
வவவவவவவவவவவவ
வவவவவவவவவவ வவவவவவவ வவவவவவவ
வவவவவவவவவ
வவவவவவவ வவவவவவ
வவவவவவவவவவ.வவவவவவ வவவவவவவவவவவ வவவவவவ வவவவவவவவ
வவவவவவவவ:200 வவவவவவ வவவவவவவவ / வவவவ / வவவவவவ வவவவ வவவவவவ
வவ வவ வவவவவவவவ வவவவவவவவ வ வவவவவவவவ.
வவவவவ வவவவவவவவவவ வவவவவவவவவவவவவவவவவ வவவவவவவவவவவவவவவவ வவவவவவவவவவ வவவவ:
வவவவவவவ

வவவவவவவவவவவ: Dr. S. வவவவவவவவவவ
MSSRF
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