
 

   

சொட்டுநீர் பாெனத்தில் நீடித்த நவீன கரும்பு ொகுபடி 

 

கரும்பில் இருந்து ெர்க்கறை மட்டும் தயாாித்த காலம் கடந்து ேிட்டது. தற்வபாது 

கரும்புச்ொறு கழிேில் சமாலாெஸ், ொக்சலட் மற்றும் கரும்பு றகயில் இருந்து 

மின்ொைம், இயற்றக உைம், காகிதம் என கரும்பின் அறனத்து பாகங்களும் 

பயன்படுகிைது. ெமுதாயத்தின் சபாிய சபாருளாதாை ாீதியாக கரும்பு பயிர் 

உள்ளது. "கரும்பு ொகுபடியில் இடுசபாருள் மற்றும் நீர்பாெனம் வபான்ைேற்றை 

குறைத்து மகசூல் மற்றும் ேிேொயிகளின் ேருமானத்றத சபருக்கிட "நீடித்த நவீன 

கரும்பு ொகுபடி' என்ை புதிய சதாழில் நுட்பத்திறன வதெிய வேளாண்றமத்துறை 

அைிமுகம் செய்துள்ளது. இறத "நபார்டு' ேங்கி நிதி உதேியில் ெர்க்கறை 

ஆறலகளுடன் இறைந்து தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கறலயின் "நீர் நுட்ப றமயம்' 

மூலம் செயல்படுத்தி ேருகிைது. இம்முறையில் ேிழுப்புைம் மாேட்டம் 

கள்ளக்குைிச்ெி அருவக ஏமப்வபர் கிைாமத்தில் ேிேொயி முத்துக்கவுண்டர் ேயலில் 

"கிவைஸி கரும்பு நாற்று' பண்றையில் கரும்பு நாற்றுகள் சபருமளவு உற்பத்தி 

செய்யப்படுகின்ைன. வமலாளர் கிவைஸி ேிமலா பாய் கூைியதாேது: நீடித்த நவீன 

கரும்பு ொகுபடி முறையானது கரும்பு ொகுபடியில் ஒரு புதிய அணுகுமுறை மற்றும் 

நீர் வெமிப்பு ேழிகளில் ஒரு புதிய முயற்ெி. இந்த முறையில் ேிறளச்ெறல 

அதிகாிப்பவதாடு நீர்நிறல ஆதாைங்கள் முற்றும் சுற்றுச்சூழல் வமம்பாட்டிற்கும் 

உறுதுறையாய் இத்சதாழில் நுட்பம் இருக்கிைது. நீடித்த நவீன கரும்பு 

ொகுபடியானது குறைந்த அளவு தண்ைீறை உபவயாகிப்பது ொியான அளவு 



ஊட்டச்ெத்து மற்றும் பயிர் பைாமாிப்பின் மூலம் அதிக மகசூல் சபை ேழிேறக 

செய்யும் ஒரு ொகுபடி முறை. ொதாைைமாக ஒரு ஏக்காில் கரும்பு நடவு செய்ய 

வேண்டுமானால் நான்கு டன்கள் கரும்பு வதறேப்படும். இன்றைய கரும்பு ேிறல 

டன் ஒன்றுக்கு ரூ.2,250. இதன்படி நான்கு டன்களுக்கு ரூ.10,200 வதறே. ஆனால் 

நீடித்த நவீன கரும்பு ொகுபடி முறையில் கரும்பு நாற்றுகள் நடும்சபாழுது ஒரு 

ஏக்கருக்கு சுமார் 5000 நாற்றுகள் வபாதுமானது. நாற்று ஒன்ைின் ேிறல ரூ.1.40. 

இதன்படி 5,000 நாற்றுகளுக்கு ரூ.7,000 வபாதும். வமலும் 30 நாட்கள் ேயதுள்ள 

நாற்றுகளாக நடுகின்ைபடியால் ஒரு மாதத்திற்குண்டான பயிர் பைாமாிப்பு செலவு 

குறைேவதாடு கரும்பு சேட்டு மாதமும் ஒரு மாத்திற்கு முன்னவை ேருகிைது. 

கரும்பிறன வநைடியாக அப்படிவய ேயலில் நடும்சபாழுது நடும் அறனத்து 

பருக்களும் அப்படிவய முறளக்கும் என்ை உத்திைோதம் இல்றல. ஆனால் 

நாற்றுகளாக நடும் சபாழுது அறனத்து நாற்றுகளும் முறளப்புத்திைன் 

சகாண்டதாக உள்ளது. கரும்பு கைறையாக நடுகின்ைசபாழுது உண்டாகும் 

கூடுதல் பைியாளர்கறள ேிட நாற்றுகளாக நடும் சபாழுது குறைோன 

பைியாளர்கவள வபாதும். ஒரு ஏக்கருக்குண்டான 5,000 நாற்றுகறள ஆறு நபர்கள் 

நான்கு மைி வநைத்தில் நடவு செய்து ேிடலாம். வமலும் பருக்கள் அறனத்தும் 

முறைப்படி ேிறத வநர்த்தி செய்து நாற்றுகளாக்கப்படுேதால் கரும்பு பயிாில் வநாய் 

தாக்குதலானது சபருமளவு கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது. நீடித்த நவீன கரும்பு ொகுபடி 

முறையில் கரும்பு நாற்றுகளாக நட்ட ேயலில் ஒரு ஏக்கருக்கு கரும்பு மகசூலானது 

சுமார் 70 டன்கள் ேறை கிறடக்கிைது. இதனால் ேிேொயிக்கு அதிக லாபம் 

கிறடப்பவதாடு ெர்க்கறை ஆறலகளுக்கும் ெர்க்கறை கட்டுமானம் அதிகம் கிறடத்து 

ேிேொயிகளுக்கு கரும்புக்கு அதிக ேிறல சகாடுக்க ேழிேறக செய்கிைது. நீடித்த 

நவீன கரும்பு ொகுபடி மூலம் சொட்டு நீர் பாெனம் அறமக்கவும், நாற்றுக்கும் 

தமிழக அைெின் மானியம் உண்டு. முடிந்த நடவு பருேத்தில் 100 ெதவீத 

மானியத்தில் ஆறு லட்ெத்து 25 ஆயிைம் நாற்றுகள் வகாறேயில் உள்ள தமிழ்நாடு 

வேளாண் அைிேியல் றமயத்தின் நீர்நுட்ப றமயம் மூலம் ேிேொயிகளுக்கு 



ேழங்கியுள்வளாம் என்ைார். சதாடர்புக்கு 88705 66337 ல் அழுத்தலாம். -

கா.சுப்பிைமைியன், மதுறை. 

ெின்ன ெின்ன செய்திகள் 

 

தீேனப்பயிர்களில் புதிய சேளியீடுகள்: கம்பு வநப்பியர் ஒட்டுப்புல் வகா (பிஎன்)5 - 

ஏழு அறுேறடகளில் அதிக பசுந்தீேன ேிறளச்ெலாக எக்டருக்கு 360 டன் 

சகாடுக்கிைது. குளிறை தாங்கி ேளர்ேதாலும் ஆண்டு முழுேதும் ெீைான ேிறளச்ெல் 

தரும். அதிக உலர்எறட தீேனம் 79.2 டன் / எக்டர் / ஆண்டு தைேல்லது. ேிறைேில் 

தறழத்து ேளைக் கூடியது. முதல் அறுேறட 75-80 நாட்களிலும் அடுத்தடுத்த 

அறுேறட 40 நாட்கள் இறடசேளியில் செய்யலாம். எல்லா மண் ேறகக்கும் 

ஏற்ைது. நிலத்றதப் பண்படுத்தி 60 செ.மீ. இறடசேளியில் பார்கள் அறமத்து 

அடியுைமாக எக்டருக்கு சதாழு உைம் 25 டன், தறழ, மைி மற்றும் ொம்பல் ெத்து 

முறைவய எக்டருக்கு 75 கிவலா, 50 கிவலா மற்றும் 40 கிவலா இட்டு எக்டருக்கு 

30,000 தண்டு கைறைகறள 60 X 60 செ.மீ. இறடசேளியில் நடவு செய்ய 

வேண்டும். நட்ட 3ேது நாள் உயிர் நீர் பின்பு 10 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தண்ைீர் 

ேிடவேண்டும். 

தீேனச்வொளம் வகா.31 : இது 2014ம் ஆண்டு சேளியிடப்பட்டது. அதிக 

பசுந்தீேன ேிறளச்ெல் 192 டன்கள் / எக்டர் தைேல்லது. ேிறைோக தறழக்கும் 

திைனால் ஆண்டுக்கு ஆறு அறுேறடகள் செய்யலாம். கைறே மாடுகள், ஆடுகள் 

ேிரும்பிஉண்ைக்கூடியஇைகம்இது. 

குதிறை மொல் வகா.2 : இந்த இைகம் வகா.1ஐக் காட்டிலும் ெீாிய பண்புகறளக் 

சகாண்டது. பசுந்தீேன ேிறளச்ெல் 130 டன்கள். புைதெத்து 23.5 ெதம். இதன் 

அடர்த்தியான சகாத்துக்சகாத்தாக பூக்கும் திைன் கூடுதல் ேிறத உற்பத்திக்கு  

(240கிவலா/எக்டர்)ேழிேகுத்துள்ளது. 



வமலும் புைட்ெி ஏற்படுத்திய பல தீேனப்பயிர்கள் பற்ைிய ேிபைங்களுக்கு சதாடர்பு 

சகாள்ள வேண்டிய முகோி : வபைாெிாியர் மற்றும் தறலேர், தீேனப்பயிர் துறை, 

த.வே.ப.கழகம், வகாயம்புத்தூர்-641 003. வபான் : 0422-6611228.  

ெீறமத்திறன (quinoa) ஒப்பந்த ொகுபடி: ஈக்வேடார், சபரு, சபாலிேியா மற்றும் 

அர்சென்டினா ஆெிய நாடுகளில் உள்ள ஆண்டில் மறலப்பகுதிகளில் 5 ஆயிைம் 

ஆண்டுகளுக்கு முன் ேிறளேித்தனர். ெீறமத்திறன "இன்காஸ்' என்ை 

இனமக்களின் அடிப்பறட ஆதாைமாகவும், புனித உைோகவும் கடவுளின் 

பாிொகவும் கருதப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் "ெீறமத்திறன' செம்மண் பூமியில் 

நன்ைாக ேளரும். இவ்ேறக திறனக்கு நீர் அேெியம். ஆனால் அதிக நீர் 

வதறேயில்றல. சொட்டு நீர்ப்பாெனம் மிகவும் ஏற்ைது. 

நாற்று உற்பத்தி : "டிவை' எனப்படும் ஓைம் மடிக்கப்பட்டுள்ள தட்டுகளில் ஈைச் 

செம்மண்ணுடன் ொதாைை ஈைமண்கறளயும் நிைப்பி அதன் மீது ேிறதகறளத் தூேி 

தண்ைீர் ேிட வேண்டும். "டிவை'க்கள் திைந்தசேளி அல்லது ேறலயால் மூடப்பட்ட 

செட்களில் ேளர்க்கப்பட வேண்டும். நாற்றுகள் ேளர்ந்த பின் அேற்றை எடுத்து 

ஒவ்சோரு நாற்றுக்கும் 2 X 2 அடி தூை இறடசேளி ேிட்டு நட வேண்டும். 

மறழக்காலத்திற்கு முன்வப திறன ொகுபடி செய்ய வேண்டும். பிப்ைோி மாதவம 

ெிைந்தது. சொட்டுநீர்ப்பாெனம் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு 2-3 மைி வநை 

இறடசேளியில் தண்ைீர் அளித்தால் வபாதும். 

ஒப்பந்தமுறை ொகுபடி : பயிர்களின் ேளர்ச்ெிக்குத் வதறேயான மாட்டுச்ொைம், 

மண்புழு உைம், வேப்சபண்சைய், ெீோமிர்த கறைெல் மற்றும் பவயா 

இடுசபாருட்கள், பவயா பூச்ெிக்சகால்லிகள் சதாழில்நுட்ப உதேிகள், கருேிகள் 

வபான்ைறேகறள "ஆஷ்ட்ைால் பவயாசடக் (பி) லிட் நிறுேனவம 

ஒப்பந்தமுறையில்ேழங்குகிைது. 

அறுேறட : 110 நாட்களில் இறலகள் மஞ்ெளாக மாைி மண்ைில் ேிழுந்து ேிடும். 

120 நாட்களில் அறுேறட செய்து ேிடலாம். கதிர்களிலிருந்து தானியத்றதப் 



பிாித்சதடுத்து காயறேத்து ொக்கு றபகளில் அறடத்து மூறடகளாக வெமிக்கலாம். 

இதன் ொகுபடி செலவு 1 ஏக்கருக்கு ரூ.36 ஆயிைம் முதல் 40 ஆயிைம் ேறை ஆகும். 

ஏக்கருக்கு 10 முதல் 15 குேிண்டால் ேறை மகசூல் கிறடக்கும். ஆஷ்ட்ைால் 

பவயாசடக் நிறுேனம் 1 குேிண்டாலுக்கு 10 ஆயிைம் ரூபாய் ேறை தருகிைது. 

ெீறமத்திறனறய ொகுபடி செய்ததில் 3 மாதத்தில் 1 ஏக்கருக்கு 1 லட்ெத்திலிருந்து 

1.5 லட்ெம் ேறை ெம்பாதிக்கலாம். வமலும் ேிபைங்களுக்கு சதாடர்பு சகாள்ள: 

"அழகர்குமார் - 91591 55285, ைவமஷ்குமார் -88073 58790, ைாஜ்குமார் - 88833 

33967, ெத்யமூர்த்தி - 98425 93862. - டாக்டர் கு.செௌந்தைபாண்டியன். 

 

மாட்வடர் உழவு, நவீன கண்டுபிடிப்புகறள புைந்தள்ளி நிறலக்குது 

தமிழர்களின் நுண்ைைிவு பல நூற்ைாண்டுகளுக்கு ஈடு சகாடுக்கும் ேறகயில் 

கண்டு பிடிப்புகளுடன் இருப்பது தான்."ெீறைத்வதடின் ஏறைத்வதடு'' என அவ்றே 

கூைினார். மாட்வடர் எளிய சதாழில்நுட்பம், சபாிய நீண்ட பயிற்ெி வதறே 

இல்றல. மாடு, மைக்கலப்றப எளிதில் கிறடக்கும். எங்கும் கிறடக்கும். ஒரு ஏக்கர் 

உழ ரூ.300க்கு ஏர் கிறடக்கிைது. டிைாக்டருக்கு ரூ.600 ொல் ேிறத வதறேயான 

ஆழத்தில் ேிழுந்து முறையாக மண்ைால் மூடப் பட்டு நல்ல முறளப்பு திைன் 

கூடுது. மண்புழு ொேதில்றல. பைறேகள் கண்ணுக்கு படாமல் தப்புகிைது. ெம 

மற்ை பூமிறயயும் உழுக உழுக ெமம் செய்யலாம். உைக்காைைிகள் தாவன மக்கி 

ேிடுகிைது.குறைந்த மறழ ஈைத்திலும் உடவன உழுது ேிறதத்திடலாம். மறழ 

சபய்த உடவன டிைாக்டர் கிறடப்பதில்றல. குடும்பத்தில் 2 வபருக்கு வேறல 

கிறடக்கிைது. புல், பயிர், மாட்டுக்கு காசு வபாடாத தீனி கிறடக்கிைது. உழவு மாடு 

வபாடும் ொைம், மூத்திைம் காட்டுக்கு உடனடி உைம். இன்னும் பல யுகங்கறள 

ெமாளித்து செயித்திடும். வதாப்புகளில் மைநாற்றுக்கு பழுதின்ைி உழ முடியும்.-

 ெி.பழனிச்ொமி, திருப்பூர். 99944 94223 




