
மா#யி& ேபா$% ேதா$ட& ப"றிய ச"ேதக&க'! பதி$க&' 
 
மா#யி& ேபா$% ேதா$ட& ப"றிய உ"கள% அைன$% ச"ேதக&க'(கான 
பதி$க&' இனி ஒேர இட#தி&. மிக அதிகமாக ேக#கப%& ேக#விக#, மனதி% 
ேதா$%& !ழ#ப%க', பாதியி& ஏ"ப$% தய#க%க&,  
 
அைன$தி'(! இனி கவைல இ"லாம" விைட கா#$க%....  
 
1.ேடரா% கா#ட% (அ) மா#$ ேதா$ட& எ"றா% எ"ன?  
 
ந" !"#$ மா#யி& ெச#, ேகா$, !, கா# கனிகைள வள#$ப&....அ" ெமா$ைட 
மா#யாகேவா, பா#கனியாகேவா, !"#$ ேம#$ைரயாகேவா இ"#கலா'. !"# 
!"ைட !"றியி&'த ேதா$ட&தி() இ"# இட# இ"லாம" ேபானதா& அைத 
மா#$% மா#ற% ெச#$வி'ேடா+. நில$ வா#கி பயி$ ெச#$% பிர$சைனக)* இதி$ 
இ"லாத& இவ#ைற வரேவ$கத'கதாக மா#றி&'ள)  
 
2. மா#$ ேதா$ட& எ"# அைம$கலா(?  
 
அ"#$மா' !"யி%&'க), தனி மா# !"க$, அ"வலக வளாக%க&, ேசமி%& 
கிட$%க&, ேம#$ சில ெதாழி&சாைலகளி,- !ட அைம$கலா(.  
 
3. ேடரா% கா#ட% அைம$பத'( !" !"கியமாக ெச#ய ேவ#$யைவ எ"ன?  
 
ெமா$ைட மா# எ"ப$ ஒ" !"#$ !ைரயா&'. அதனா% நீ# !க விடாதப'யான 
த"#த வா#ட% !"! ெகா$! தைரைய நீ# கசி$ ம"#$ ஒ"#த% 
ேபா$றவ'றி)*+, கா#$ ெகா$டா& ேபா$மான$.  
 
4. ெச#களி' ேவ#களா' தைர$ேகா அ"ல$ க"#ட%தி(ேகா எ"ன பாதி%&க( 
வ"#?  
 
ஆணி ேவ# ெகா$ட ெச#க% (மர#க%) ஆப#தானைவ. அைவ த"கள% 
ஷ"தியா'தைரைய !ைள$%& வ"லைம ெகா!டைவ.அதனா% ஜ"# ேவ# ெகா$ட 
ெச#கேள சிற$தைவ. அ" ேபால கா#றினாேலா, பறைவகளாேலா விைதக& ந" 
ம"ணி% வி#$% வள#$%வி'( அவ#ைற கவனமாக அக#றி விட ேவ#$%.  
 
5. எ"ெத"த மாத$தி& எ"ென"ன கா#கறிக& பயிாிட ேவ#$%?  
 
ஜனவாி: (மா#கழி, ைத) க"தாி, மிளகா&, பாக$, த"காளி, !சணி, !ைர, !"ள$கி, 
கீைரக%.  
பி#ரவாி: (ைத,மாசி) க"தாி, த"காளி, மிளகா&, பாக$, ெவ#ைட, !ைர, ெகா$தவைர, 
!"#க%, கீைரக%, ேகாைவ&கா'.  
மா#$: (மாசி, ப"#னி) ெவ#ைட, பாக$, த"காளி, ேகாைவ, ெகா$தவைர, !"#க%.  
ஏ"ர$: (ப"#னி, சி#திைர) ெச# !"#ைக, ெகா$தவைர, ெவ#ைட.  
ேம: (சி#திைர, ைவகாசி) ெச# !"#ைக, க"தாி, த"காளி, ெகா$தவைர.  
ஜூ#: (ைவகாசி, ஆனி) க"தாி, த"காளி, ேகாைவ, !சணி, கீைரக%, ெவ#ைட.  



ஜூைல: (ஆனி, ஆ") மிளகா&, பாக$, !ைர, !சணி, !"#க%, !"ள$கி, ெவ#ைட, 
ெகா!தவைர, த"காளி.  
ஆக#$: (ஆ", ஆவணி) !"ள$கி, !"#க%, பாக$, மிளகா&, ெவ#ைட, !ைர.  
ெச#ட%ப': (ஆவணி, !ர#டாசி) ெச#$%&ைக, க"தாி, !"ள$கி, கீைர, !"#க%, 
!சணி.  
அ"ேடாப': (!ர#டாசி, ஐ"பசி) ெச#$%&ைக, க"தாி, !"ள$கி.  
நவ#ப%: (ஐ"பசி, கா#$திைக) ெச#$%&ைக, க"தாி, த"காளி, !"ள$கி, !சணி.  
!ச#ப%: (கா#$திைக, மா#கழி) க"தாி, !ைர, த"காளி, !சணி, !"ள$கி, மிளகா& ஆகிய 
கா#கறிகைள பயிாிடலா'.  
 
6. மா# ேதா$ட& அைம$%& !" ெச#ய ேவ#$ய& ?  
 
ேதைவயான ெபா$%க' ேசகாி&' ைவ#$ ெகா$ள&'.  
 
1 . GROW BAGS or thotti or ெச# ைப ,.மண# ..ெத#ைன நா# கழி$ மககிய% .. ம" 
!" உர# , ெச#ம% , !ேடாெமான( ,!.விாி$ , உயி$ உர#க% ேவ#ப% !""ன$%, 
!வாளி, ெதளி%பா( , ப"சக%யா.. 2. அ" !"சிக& , சரைள க" பிளா%&' கயி$ , 
க"தாி&ேகா( ேவ#ப எ"ைண (Azadiractin)  
 
2 நா#$க&- த"காளி மிளகா& க"தாி !த#யைவ , கீைர , ெகா$ வைக விைதக& , 
பாக$, !ைர, !சணி, !"#க%. மல# ெச#க% ம"#ைக, ெச#ப%&தி, அரளி . ேராஜா ,  
 
3 ெசா$% நீ# பாசன% அைம$க வசதி ம"#$ உபகரண&  
 
4.த"ணீ! உ"ேள இற#$வைத த"#க தைரயி& ெவ#ைள நிற white water proof paint 
தைரயி& அ"#க%&.  
 
5.ெச# ைப ைவ#$% !" சி# சரைள க" சி#$ ெகா$% அத# ேம# ைவ#பதா' 
ந"ைம உ"#.  
 
 
7. பார$பாிய நா#$ கா#கறி விைதக& கிைட%&'.?  
 
ேதைவ%ப'( ந"ப$க& 7299428570 எ"ற எ"#$% ெதாட%& ெகா$ள&'.  
19 வைக விைதக& ெகா$ட ஒ" ெச#$% விைல !. 200.  
ெச# அவைர, மிதி பாக$, ெபாிய பாக$, !"க$கா&, !ளி$ச கீைர, !"ள$கி, 
ெகா$தவைர, சிவ$% கீைர, ெகா$தம'(, மிளகா&, சி# கீைர, த"காளி, பால கீைர, சி# 
!டைல, ப"#! கீைர, க"திாி&கா', ெவ#ட%கா(  
 
8. ேடர$ கா#டனி' ெச#க% ைவ#க எ"ப$ ஆர#பி&ப'?  
 
அ" மிக மிக எளி$... 1) உ"களிட' உ"ள ஒ" ந"ல ெதா$%ேயா, பாைனேயா, பா# 
ேபா$% கிேர%க& (!"#த அள# !தியைத ேதடாம& பைழயவ&ைற ம" உபேயாக' 
ெச#தா& !"ைபகைள !ைற!"# ெகா$ளலா') எ"#$ெகா(ள*+. அதி$ அதிக 
ப"யான நீ# ெச#ல ஒ" !வார%ைத அைம$% ெகா$ள&'  



2) இதி$ ம", ம"கிய !"ைப, மண# (அ) ேத#கா& நா# இவ#$ட& ம" !" உர# 
அைன$ைத&' சம அளவி% எ"#$ ெகா$ள&'. 3) !வார%ைத அைட$% ெகா$% 
இ"த கலைவைய நிர$பிய'ட) த"ணீ% ஊ"றி ம" ம"#$ கலைவ ெவளிேயராதைத 
உ"தி ெச#$ ெகா$ள&'. இ"ேபா& கலைவைய ஈரமா%கி உ"களி& பிாியமான 
உணவி% விைதேயா, ெச#ேயா ந"# ைவ#$ அ" நாெளா% ேமனி ெபா$ெதா& 
வ"ணமா& வள#வைத க"# களி$%க&.  
 
9. எ"ன விதமான ெதா$%க' உபேயாக ப"!தலா%?  
 
இ"த அள#, வ"வ#, ெபா$% எ"# ஒ"#ேம கிைடயா'. அதனா% பிளா%&', 
ம"பாைன, உேலாக&, ெசராமி' எ"த ெபா$ளி' ெச#தி&'தா)* பிர$சைன இ"ைல. 
நீ#க% இய#ைகைய ேப#$ ஆவ# உைடயவரா? இ"#$ சிற$பாக உபேயாகப'(தி 
!"கி எறிய%ப'ட பிளா%&' பா#$!க# (ேகாலா, த"ணீ%), ேப#காிகளி( 
ெகா$%&' ெத#ேமாேகா( ட"பா%க',சா#$, ேத#கா& ஓ"க$, உைட$த வாளி, 
ந"#கிய !"# ெபா$%க%, இத#$ ேமேல உ"களி& க"பைன&ேக!!  
 
10. எ"ன எ"ன ெச#க% ைவ#கலா'?  
 
நம# சைமய%&' ேதைவயானவ(றி+,-. !வ#கலா'. தனியா, ெவ#தய&, கடைல, 
மிளகா& இைவ ெவ#$ விைதகளிேலேய சீ#கிர' வள#$% ந"ைம ெப#ைம ெகா$ள 
ெச#$%. ஓரள$ பழகிய&ட( சிறி$ ந"பி%ைக வ"த$ட& நம#$ பி#$த கா#கறி 
ெச#க% (க"திாி, எ"மி%ைச,!"#ைக, ெவ#ைட, த"காளி, ) பழ#க% (வாைழ, 
மா#ைள) ேபா$றவ'ைற பயி$ ெச#யலா'. இ"த கா#க$ வ"ட$தி' எ"லா 
நா#களி'( விைள%& எ"ப$ !"த$ ந"ைம.  
 
 
11. எ"வள% கா#கறி/பழ#க% எ" ேதா$ட&தி()*+ கிைட%&'?  
 
1X1 மா#யி& இ"#$ ஒ" வ"ட$தி'( !மா$ ஆ" வைக கா#க$ 25 !த# 50 
கிேலாவைர ெபறலா&. விவசாய அ"பவ% இத#$ அவசியமா? இ"ைல...உ"க$%& 
அவசியமாக இ"#க ேவ#$ய& ஆ"வ$ ம"#ேம!!! ைககைள க"வ அ"#$% படாம% 
இ"#க ேவ#$%.  
 
12. இதனா% எ"ன பய#?  
 
1) நம# ேநர$ைத பய#$ளதாக ஆ"#$ அ"பளி&'ட". 
2) நம# !"#$ !"ைட ஆ" !த# எ"# !கிாி !ைற#பதா' இய#ைக ஏசியாக 
ெசய$ப&கிற*.  
3) க"#ட%ைத ெவயி% ம"#$ !ளி$ இர#$%&'() தனிப%&தி கா#கி%ற'.  
4) ெகமி%க& இ"லாத ச"தான, !திய உணைவ த"கி%ற'.  
5) நம# உட#$% ந"ல பயி$சியாக அைம$% வ"வா$கி'ற).  
6) !"தமான கா#ைற த"கி%ற!.  
7) ச"த"தா% ஏ"ப$% பாதி%ைப'( !ைற$% அழி$% ேபா$% !"விக& இன#தி&' 
!" ெகா$%& நம#$ !"ணிய&' த"கி%ற'.  
 



இத#$ எ"வள% ேநர$ ேதைவ%ப'(?  
 
!திதாக ெதாட%க ஒ" வார$ !த# ப"# நா#க% ேதைவ படலா%. ெச#க% ந"# வளர 
ஆர#பி&க ஒ! மாத$ பி#$%&. டர# கா#டைன பராமாி&க எ"ன ெச#ய ேவ#$%? 
நம# ேதா$ட&தி( ெச#க% வளர ஆர#பி&த(ட* ஒ" நா#$% ஒ" மனி ேநர$ 
ெசலவி&டாேல ேபா$%. அ"#$ அதிேலேய உட#பயி#சி, !வாச பயி$சி(!"தமான 
கா#$ட&) எ"லா% அட#கி வி#$  
 
13. ஒ" ேதா$ட!தி$கான ெசல$ எ"வள%?  
 
!மாரக 5௦௦௦ !பா$ ெசல$ ெச#தா& ேதா$ட& ேபாடலா&. அதி$ விைதக&, ெச#க%, 
உர#, !"#$ட ச"#, ெசாி%&டப&ட ம", ெதா$%க', எ"லா% அட#$%. ஆனா$ 
!"#$றிய( ேபா$ உபேயாக' இ"லாத ெபா$%கைள எ"#$ ெகா$டா& ெசல$ 
!ைற$%. ெகா$ச& ெகா$சமாக ஆர#பி&' ப"ப"யா% ெபாிதா&கி ெகா$வ&' 
ந"ல$. உ"கள% உைழ$பி' உ"வா%& ெச#கைள பா#$%& ேபா$ கிைட%&' 
ச"ேதாஷ' உ"க$ ெசலைவ எ"ணி ெப#ைம ெகா$ள ைவ#$%. நி#சயமா( 
உ"களி& ெசலைவ&', உைழ$ைப&' விட அதிகமான பல#கைளேய இ"த ப"ைச 
ெச#வ% ெகா$%&'.  
 
14. !"சிெகா()க* ேதைவ%ப'மா?  
 
!"சிகளிடமி)*+ கா#க நம# அ"#ப%கைர !"ைபயி'()* ெச#$% உர#$, ப"ச 
க"ய$ என#ப%& ம"#$ேம ேபா$%.(ப"ச க"ய$ தயாாி%& தனியாக உ"ள$)  
Super m  
 
15. !"#ெச&கைள* கா#$%&ைற  
 
ெபா$வாக' !ளி$ கால$தி' ெச#க%&' ஒ" நா# வி#$ ஒ" நா# த"ணீ% வி#டா& 
ேபா$%. வார$ ஒ" !ைறேய&' ெச#ைய& !"றி அ" ம"ைண% ெகா$தி விட 
ேவ#$%.  மனித%&' நைட$பயி(சி ேபால% ெகா$திவி(வைத வார$ ஒ" !ைற 
ெதாட%&' ெச#ய ேவ#$%. இதைன% ெச!யாம% ெதாட%&' த"ணீ% ஊ"#வதா' 
பய# ஒ"#$ இ"ைல.  ெச#கைள' கா#$% ேவ#ப%இய(ைக !"சி% ெகா$%யான 
ேவ#ப எ"ைணைய மாத$ ஒ" !ைற அைன$% வைக$ ெச#களி'( ெதளி%க 
ேவ#$%. ேவ#ப இைலகைள& ேசமி%& ந"# காய ைவ#$# !" ெச#$ெகா'ள 
ேவ#$%. இ"த" !ைள$ ெச# ஒ"#$% ஒ" பி# !த# ெச#யி& ேவ# ப"தியி& 
ேபா$! ந"# ெகா$திவிட ேவ#$%. இ"ேவ அ" உரமாக&' !"சி% ெகா$%யாக'( 
ெசய$ப&'.  
வள#$த ஒ" வய# ெச#க%&' !"# மாத$தி&' ஒ" !ைற இய#ைக உர# ஒ" பி# 
ேபாட ேவ#$%. இர#$ வய# ெச#க%&' இர#$ மட#$ உர# ேதைவ.  
இேத ேபால%தா' ெதா$%& ெச#க!"#$ உரமி%&' பராமாி&க ேவ#$%.இதனா% 
ெச#களி' வள#$சி சீராக இ"#$%.  
 
 
 



 
16. !"#$%& ெச#$ பராமாி&'  
 
!"#$%& (இ"ேடா& பிளா%&) வள#$க&ப() ெச#க%&'& !ைறவாகேவ 
த"ணீ% விட ேவ#$%.இ"ெச%க'()* த"ணீைர !பிேர ெச#தா&!ட# ேபா$%. 
அ"#ட அ"ெச%களி) இைலகளி' உ"ள$ !சிைய நீ#$வத'காக*தா+. வார$ ஒ" 
!ைற மிதமான !ாிய ஒளிப%மா( பா#கனியிேலேயா, !"#$ ெவளியிேலேயா 
ைவ#கலா'. இத#$ !" ெச#யி& அ" ம"ைண% கிளறி% ெகா$தி விடேவ%&'. 
இ"ேவ த"#$ ெச#களாக இ"#தா&, த"#$ அ" பாக$தி' ம"#ேம த"ணீ% விட 
ேவ#$%  
 
17. கா#கறி ேதா$ட& எ" !"#$ ெர#  
 
எ" !"# ெமா$ைட மா#யி& கா#கறி ேதா$ட& அைம$%&ேள) . ெச# வளர 
உபேயாக' ெச#த கலைவ - ம"#$ உர# + ம"கிய ெத#ைன நர# கழி$ + ெச#ம% + 
மண# .க"தாி , த"காளி மிளகா& கீைர !த#யைவ, அத# வள#$சிைய ெதாிவி&கிேற*  
 
18. ெச#கைள எ"# ைவ#கலா'  
 
பா#கனிகளி#, ெமா$ைடமா'களி+, ஏ".. ஜ"ன$ விளி$%களி' !ட 
ெதா$%கைளைவ*+, ெச#கைள வள#$கலா(. அ"#$%& ஓவ# வ"வைம%&'ள 
ெதா$%க'( கிைட%&'. சில$%களி( அ"#கைளயி) ெர#$ !வ#க% ேச#$ 
!ைலகளி' மா#பி&, கட#பா ேபா$ற க"கைள ெஷ#$மாதிாி பதி$%, அ"ல 
கனமி%லாத ெதா$%கைள ெவ#சி&'பா*க. ெகா$தம'(, ெவ#தய&, அைர$கீைர 
வைககைள அ"ல வள#$%&ேபா* அழகான உ"அல%காரமா*+ இ"#$%  
 
19. ேக#க$, பா#$%க", ம"#$ ட"பா%கைள அத# !"கிய வா#$%ற'தி*+,- 
ெகா$ச& கீழிற&கி ெவ#$%கி#டா, !"ெதா&' ெர#. இ"ல ம"ைண நிர$பி 
ெதா$%யி( அள#$ேக'ப சி#ன ம"#$ ெபாிய ெச#கைள நடலா%. ெபாிய ைச# 
ட"பா%களி), கா#கறிக&, கறிேவ&பிைல ேபா$றவ'ைற நடலா%. சி#ன அள#ல 
வள#ற ேராஜா%க', !தினா ெகா$தம'(, அல#கார'()ெச,க-./ !ளி$பான 
பா#$%கேள ேபா$மான$. !"ல இ"#கற பச#ககி&ட ெச#கைள பராமாி&கிற 
ெபா$%ைப ெகா$%&'பா)*க. 'நாேன வள#$ததா'()'!கற ெப#ைமயில பி#$காத 
கா#கறிக&'(ட பி#$%&ேபாக ஆர#பி&'(#. எ"க$%ல ெவ#ைடக ◌்கா% 
கா#$%&கிட)த+ப, பச#க அைத ப"ைசயாேவ சா#பி&வா(க :-))  
!"#$ இ"#$% ெச#க%&' த"ணீ% ஊ"#வ% , !, கா#கறிகைள !ழ#ைதகைள 
பறி$க ைவ#ப% எ"ப$ ந"லெதா' பழ#க%  
* ேவ#$, ெகா$யா, மா#ள%பழ% ேபா$ற மர#கைள உ"க$ !"ைட% !"றி%& 
வள#$% வ"தா% பி#கால'தி) அவ#றா& உ"க$%& பல ந"ைமக& கிைட%&'.  
* ச"#$க& நிைற%த கா#கறிக& கிைட%கி&றன.  
* நீ#கேள வள#$த தாவர%க' எ"பதா&, அதனா% உ"டா%& பல#க% உ"க$%& 
பரமதி&'திைய* த"கிற&  
 
 
 



20. ம" தா# பிரதான' ஏ" ?  
 
!"#$ ேதா$ட&தி( கவனி%க ேவ#$ய விஷயேம ம"தா%. க"ட இட#$ல 
ம"ைணஅ&ளி)* வ"# ேபாட%&டா'. ெச#ம%&#, மண#$ கல#த 
கலைவேயா( எ"#$% !", !"ணா%&'(), ேவ#ப%பி'ணா*+ எ"லா%ைத() 
கல#$ெதா()யி, ேபா$%!"கதால ந"ல இய#ைக உரமா இ"#$  
 
21. ெபா$னா&க(ணி கீைர..........  
 
நிைறய ச"#$ள ஒ" கீைரயாக ெபா$னா&க(ணி கீைரைய ெசா$லலா&. க" 
பா#ைவ&' ெரா$ப ந"ல கீைர. ப"ைச%&, !" பி#$ நிற$தி&' இ"த கீைர வ"#. 
ெச#யி& இ"#$ பறி$த கீைரயி' இ"#$ ஒ! !"சிைய ைவ#தா& வள#$% வி#$. 
ேவ#$% ேபா$ ேதைவயான அள# ெவ#$ எ"#$% ெகா$ளலா'. பிற$ தளி$ வி#$ 
வள#$% வி#$.  
 
ெபா$னா&க(ணி கீைரயி' !"சி அாி$% வ"# இைலயி& சி#ன சி#னதா' ஓ"ைட 
வி#$. த"ணீ% வி#$ ேபா$ ேவகமாக நீைர ெச# மீ# !!சி அ"#பத& !ல# அ"த 
பிர$சிைன க"#$பா"'( வ"தி%&கிற).  
 
22.ெகா$தம'(...........   
 
!தினா மாதிாி ம"#$% நிைறய ம"#$வ !ண# ெகா$ட&. ெகா$தம'(ைய நா# 
கீைரயாக அ"வள% பய#ப$%&வ& கிைடயா'. ெகா$தம'(யி' ச"னி, சாத$ 
ெச#யலா'. கி#சனி! இ"#$% !" ம"#யி" இ"#$ ெகா$சமா' எ"#$ !வி 
வி#டா& ேபா$%. வள#$% வி#$. ந"றாக வள#$த&' பி#$கி பய#ப$%தி( 
ெகா$ளலா'. !"பத%& !" பறி$ப% ந"ல$. ெகா$தம'( இ"த ெச# ைவ#பத&', 
மர#ெப&'யி* ம"ைண நிர$பி, 1/4 இ"# ஆழ#தி# ம"# விைதைய, சாியான 
இைடெவளியி) வாிைசயாக விைத%&, த"ணீ% ஊ"றி, ேபாதிய !ாிய ெவளி%ச' 
கிைட%&' இட#தி& ைவ#$ வள#$க ேவ#$%.  
 
23.!"#$%& வள#$க ஏ"ற ெச#க% எைவ?  
 
அலமா%டா, ஆ"#ேகானா(, அாி$ேடாேலாகியா, மேனார&சித*, ஆ"பராக", 
பி#ேனானியா, காகித%&, ெபர$ைட, கிளி மா#$% ச"# !"ப$, ைபக$ ஐவி 
ேபா$ற ெச#க% !"#$%& வள#$க ஏ"ற ெச#களா'(  
ெச#ப%&தி ெச#  
ேதா$ட&தி( வ"ட$ !"வ$% !"கைள& தர#$%யவாறான ெச#ைய ைவ#பத&' 
ஆைச$ப&டா), அத#$ ெச#ப%&தி ெச# சாியானதாக இ"!"#. ெச#ப%&தி ெச#ைய 
பராமாி&ப' எ"ப$ மிக$% ஈ"யான&. அைனவ%&'( ெச#ப%&தியி* உ"ள 
ெவைர%&க( ெதாி%ேமா இ"ைலேயா, ஆனா$ அ"த ெச#ப%&தி க"ைண% 
பறி$க$&'ய வைகயி& ப"ேவ% நிற$களி' உ"ள$. ேம#$ அைவ அைன$%& ஒேர 
மாதிாி இ"லாம", சில ெச!ப#$தி !"க$ வ"வ# ம"#$ அள#களி& 
மா#ப%&'()*. !றி$பாக இ"த ெச#ப%&தி ெச#யி& உ"ள ஒ" தனி$%வ' 
எ"னெவ"றா(, அ"த !வான% ெச#யி& இைலகைள ப"ேவ% கால$களி' ஒேர 
மாதிாி ைவ#தி&'()  



 
24.ெச#,ெகா$,மர# வள#$பவ#க'(கான !"#  
 
1. ெச#க%&' விட$ப&' த"ணீ% மிக$% உ"# த"ணீராக இ"#க !டா$.  
2. ெதா$%களி) ெச#ைய வள#$பவ#க' !றி$பாக ஒ"# !த# ஒ"றைர அ" ஆழமன 
சிெம%& ெதா$கைள பய# ப"#தினா( தி#$ப தி#$ப ெச#கைள ந"வத%& 
வசதியாக இ"#$%. ெதா$%களி) ெச#ம%, மண!, கா#ட%&'( உர#ைத கல#க$%. 
3. ெச#க%&' காைலயி'(, மாைலயி'( த"ணீ% விட$%.  
4. இய#ைக உர#கைள' ேபா$ வள#$க&ப() ெச#களி' வள#$ கா#க$, !ைவயாக 
இ"#பேதா( உட# எஅல$தி'() மிக ந"லைவ. 
5. த"காளி, ெவ#ைட, பைச மிளகா& ேபா$ற கா#கறி ெச!க#$% !"#$, !"ைட 
ஓ",ம"கிய கா#கறி கழி$கைள உரமாக ேபாடலா&  
6. அவைர ெகா$ !"காம& இ"#தா& இைலகைல இைடயிைடேய உ"வி எ"#$ 
வி#டா&'(க* !"# கா#க$ கா#$க%ெதாட)*+  
7. க"ேவ%பிைல ெச# கா#$% வி#டா& அ"த இட#ைத பறி$% வி#டா& உடேன !ளி 
வி#$ பட#$% வள#$  
8. எ"மி%ைச மர#தி&' மீ# கழி$கைள ேபா$டா& ெசழி%& வள#$ கா#$ கா#$% 
வி#$.  
9.!"#$ ேதா$ட&தி( ெகா$யா, மா, ச"ேபா&டா இ"#தா& !த# இர#$ வ"ட$ 
!"#$ !"கைள உ"வி வி#ட% பி#ன% ந"றக கா#$%&  
 
25.!!"#$%& கிைட%&' கழி$களி& இ"#$ உர# தயாாி%& ம"#$ !"சிவிர'( 
எ"ப$?  
 
''ஓ" அ" அகல$ ம"#$ உயர$%ள ெதா$%யி(, சைம$க&படாத கழி$கைள' 
ேபா$%, !ளி$த$ தயிைர த"ணீாி' கல#$ ெதளி%தா'... கழி$க% ம"க ஆர#பி&', 
ஒ" மாத$தி& எ" தயாராகி வி#$. பிளா%&' ெபா$%க', அைசவ% கழி$கைள 
பய#ப$%த' !டா$. மர#களி'() வி#$ இைல ம"#$ தைழக%, !ைஜ$%& 
பய#ப$%திய !"க$... என !"#$ கிைட%&' ெப#$பாலான கழி$கைள'(  
பய#ப$%தலா).  
 
ஓ" அ" ஆழ# ம"#$ அகல$%&' !ழிைய# ேதா$%, கிைட%&' ம"ைண, !ழிைய& 
!"றி அைணேபா' க"ட ேவ#$%. பிற$, !ழி$!% கழி$கைள' ேபாடேவ&'(. 
!ழிைய& !"றி இ"#$% ம" மீ# ெவ#ைட, க"திாி, த"காளி ேபா$றவ'ைற 
நடலா%. !ழியி% கழி$கைள' ெகா$% !ளி$த$ தயிைர& ெதளி%& வ"தா% ேபா!". 
அ"த ஊ"ட$ைத எ"#$% ெகா$%, ெச#க% வள#$% கா#க$ கிைட%&வி(). 
தின$% கிைட%&' கழி$களி& அள#$% ஏ"ப, ஒ"#$%& ேம#ப%ட !ழிகைள 
அைம$%& ெகா$ளலா'.  
 
ஒ" பா#திர#தி' ஒ" கிேலா அள#$% வாைழ ம"#$ திரா%ைச ேபா$ற பழ#களி' 
கழி$க! ம"#$ ஒ" கிேலா ெவ#ல% ஆகியவ&ைற) ேச#$% ந"# கல#கி, 5 !"ட$ 
த"ணீைர ஊ"றி பதிைன&' நா#க% ைவ#$விட ேவ#$%. பிற$, அ"ைமயான 
டானி% கிைட%&'. இைத$ ெச#க%&'( ெதளி%தா', அ"ைமயாக வள#$.  
ஒ" சிறிய !"#$ மா#யி& 30 ெச#க% வைரயி& வள#$க !"#$. Growbag! !"#க 
!"#க ேகாேகாபி& ம"#$ ேபா$%, சிறி$ இய#ைக உர# ேச#$% பயிாிடலா'. 



அ"ல$ ெச#ம% 2 ப"#, மண# 1 ப"#, ம"# உர# 1 ப"# கல#$ பயி$ ெச#யலா'. 
மா#யி& அைம$%&ெதா*ட,தி.% cocopeat தா# ந"ல$. இதி$ அதிக எைட 
இ"#கா&. அேதேபா& growbag!"#$ ெவளிேய'( நீ# தள#ைத பாதி%காம( இ"#க 
geotextile material பய#ப$%தலா).  
 
என# மா# ேதா$ட&ைத பா#$க ஆைசயாக இ"#தா& க"#$பாக தய#க% இ"லாம" 
வர#$.  
 
ந"றி  
 
ம" பால$ 
 
9751506521. 
 
 
Source:  
 
https://www.facebook.com/groups/madhualan/450520281815157/?notif_t=group_activit
y 


