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பால் உற்பத்திறயப் சபருக்கும் பசுந்தீேனச் வொளம் ! 

 

நல்ை ெத்துள்ள, தரமான பசுந்தீேனங்கள் வபாதிய அளேிலும், ொி ேிகிதத்திலும் 

கிறடக்காதவத கால்நறடகளின் பால் உற்பத்தித் திைன் குறைேதற்கு முக்கியக் 

காரைமாகும். இதறனக் கருத்தில் சகாண்டு தமிழ்நாடு வேளாண்றம 

பல்கறைக்கழகம் பசுந்தீேனச் வொளம் (வகா.எப்.எஸ். - 31) பயிாிட்டு 

கால்நறடகளுக்கு ேழங்குேதன் மூைம் பால் உற்பத்திறயப் சபருக்க முடியும் 

என்கிைது. இதன் உற்பத்தி முறை குைித்து காட்டுப்பாக்கம் வேளாண் அைிேியல் 

நிறைய உதேிப் வபராெிாியர் (உழேியல்) சப. முருகன் கூைியது: பசுந்தீேனச் 

வொளம் வகா.எப்.எஸ். - 31 ரகத்தின் ெிைப்பியல்புகள்: அதிக கிறளக்கும் திைன் 

சகாண்டது. அகைமான இறைகள், கதிர்களில் இருந்து மைிகள் சகாட்டாமல் 

இருக்கும் தன்றம சகாண்டது. அதிக புரதச்ெத்து (9.86 ெதவீதம்) சகாண்டதும், 

அதிக பசுந்தீேன உற்பத்தி சகாண்டதுமாகும். அதாேது 1 செக்வடருக்கு 1 



ஆண்டில் 190 டன் என்ை அளேில் அறுேறட செய்யைாம். மறுதாம்பு பயிருக்கு 

ஏற்ைது. சுறேயான பசுந்தீேனமாகும். கால்நறடகள் இேற்றை ேிரும்பி 

உண்கின்ைன. 

 ொகுபடி சதாழில்நுட்பம்: இந்த பசுந்தீேனப் பயிறர ஆண்டு முழுேதும் எல்ைா 

மண் ேறககளிலும் பயிாிடைாம். நிைத்றத இரும்புக் கைப்றபக் சகாண்டு 2 முறை 

நன்கு உழவு செய்ய வேண்டும். பிைகு 1 ஏக்கருக்கு 10 டன் என்ை அளேில் மக்கிய 

சதாழு உரம், 10 பாக்சகட் அவொஸ் றபாில்ைம், 10 பாக்சகட் பால்வபா 

பாக்டீாியா கைந்து இட வேண்டும். பின்னர், 2 முதல் 3 முறை உழுது 

பண்படுத்தப்பட்ட நிைத்தில் 6 மீட்டர் நீளமும், 60 செ.மீ. இறடசேளியும் சகாண்ட 

பாத்திகள் அறமக்க வேண்டும். மண் பாிவொதறனயின் அடிப்பறடயில் உரங்கள் 

இட வேண்டும். மண் பாிவொதறன செய்யாேிடில் ஒரு ஏக்கருக்கு அடியுரமாக 12 

கிவைா தறழச்ெத்து, 16 கிவைா மைிச்ெத்து, 8 கிவைா ொம்பல் ெத்து இட வேண்டும். 

வமலுரமாக ேிறதத்த 25 நாள்கள் கழித்து 12 கிவைா தறழச்ெத்து வபாட வேண்டும். 

மறுதாம்புப் பயிாில் ஒவ்சோரு அறுேறடக்குப் பின்பும் 18 கிவைா தறழச்ெத்து 

இடவேண்டும். 4-ஆேது அறுேறடயின் வபாது ஏக்கருக்கு 18 கிவைா 

தறழச்ெத்துடன் 16 கிவைா மைிச்ெத்து, 16 கிவைா ொம்பல் ெத்றதயும் இடுேது 

நல்ைது. ஒரு ஏக்கருக்கு 2 கிவைா ேிறத வபாதுமானது. ோிறெக்கு ோிறெ 30 

செ.மீ. இறடசேளியில் ேிறதகறள பாத்திகளின் இருபுைமும் ேிறதக்க வேண்டும். 

ேிறதக்கு ேிறத இறடசேளி 10 முதல் 15 செ.மீ. இருக்க வேண்டும். ேிறதத்த 20 

நாள்கள் கழித்து கறள எடுக்க வேண்டும். வதறேப்பட்டால், 35 முதல் 40-ஆேது 

நாளில் அடுத்த கறள எடுக்கைாம்.  நீர் வமைாண்றம: நீர் வமைாண்றமறயப் 

சபாருத்தேறர ேிறதத்தவுடன் ஒரு நீர்ப் பாெனம் செய்ய வேண்டும். 3-ஆேது 

நாளில் உயர் நீர்ப் பாெனம் செய்ய வேண்டும். பிைகு 10 நாள்களுக்கு ஒரு முறை 

நீர்ப்பாெனம்செய்யவேண்டும். 

 



பயிர் பாதுகாப்பு: சபாதுோக பயிர் பாதுகாப்பு வதறேயில்றை. ேிறத 

உற்பத்திக்காக பயிர் செய்தால், குருத்து ஈ காைப்பட்டால் ேிறதத்த 10-ஆேது 

நாளில் புரபவனாபாஸ் 300 மில்லி மருந்றத 200 லிட்டர் நீாில் கைந்து சதளிக்க 

வேண்டும். பசுந்தீேன அறுேறடக்கு 30 நாள்களுக்கு முன் பயிர் பாதுகாப்பு 

மருந்துகள் சதளிப்பறத நிறுத்தி ேிட வேண்டும்.  அறுேறட: ேிறதத்த 65 முதல் 

70 நாள்களில் அறுேறட செய்து ேிடைாம். பிைகு ஒவ்சோரு மறுதாம்பு பயிரும் 50 

நாள்கள் இறடசேளிகளில் அறுேறட செய்யைாம். வகா.எப்.எஸ். - 31 ரகம் 1 

ஏக்காில் 68 டன்கள் பசுந்தீேனம் முதல் 7 அறுேறடகளில் கிறடக்கும். பூக்கும் 

பருேத்துக்கு முன் கால்நறடகளுக்கு ேழங்க வேண்டாம்: பசுந்தீேனச் வொளம் 

வகா.எப்.எஸ். - 31 ரக பயிர் ேிறளந்த 40 நாள்களுக்குள்பட்ட இளம் பயிர் 

பருேத்தில் கால்நறடகளுக்கு ேழங்கக் கூடாது. அந்த பருேத்தில் றெட்ரஜன் 

ெயறனடு என்ை நச்சுப் சபாருள் அதிகம் இருப்பதால் அது கால்நறடகளுக்கு 

ஏற்ைதல்ை. எனவே பயிர்கள் பூத்தப் பின் அறுேறட செய்து கால்நறடகளுக்கு 

சகாடுக்க வேண்டும். 

 ேிறத உற்பத்தி: இந்த தீேன வொளத்றத ேிறத உற்பத்தி செய்தால் அதிக ைாபம் 

ஈட்டைாம். ேிறத உற்பத்தி செய்ேதாக இருந்தால் பயிர் இறடசேளிறய மட்டும் 

அதிகாித்து 60-க்கு 15 செ.மீ. அளேில் இருக்குமாறு பார்த்துக் சகாள்ள வேண்டும். 

மற்ை சதாழில்நுட்பங்கறள ொகுபடி குைிப்பில் உள்ளதுவபாை கறடப்பிடிக்கைாம். 

பயிர்கள் 110 முதல் 125 நாள்களில் ேிறத அறுேறட செய்யைாம். 1 ஏக்கருக்கு 300 

கிவைா வீதம் ேிறத மகசூல் தரும். ஆண்டுக்கு 3 முறை ேிறத அறுேறட 

செய்யைாம். அறுேறட செய்த ேிறதகறள 60 நாள்களுக்குப் பிைகு ேிறதப்புக்கு 

உபவயாகிப்பது நல்ைது. வமலும் ேிேரங்களுக்கு காட்டுப்பாக்கம் வேளாண் 

அைிேியல் நிறையத்றத 044 - 2745 2371 என்ை சதாறைவபெி எண்ைில் சதாடர்பு 

சகாள்ளைாம் என்ைார் உதேிப் வபராெிாியர் சப. முருகன். 




