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பப்பாளி – ெறட்சி பகுைியின் கல்ப ெிருட்சம் 

வபயர் : மருைாசலம் 

ஊர்   : ஓதைக்கால்பாதளயம், அன்னூர் ெட்டம், ககாதெ 

இெதைப் பற்றிய ைகெல்: 

 இெருக்கு ெிெசாயத்ைில் சுமார் 30 ஆண்டு கால அனுபெம் உள்ளது. 

கமலும், இெர் கடந்ை 2 ஆண்டுகளாக பப்பாளி சாகுபடி வசய்து 

ெருகின்றார். அப்பகுைியில் ைண்ணரீ் ைட்டுப்பாட்டின் காைணமாக, 

ெறட்சிதய ைாங்கி ெளைக் கூடிய பப்பாளிதய சாகுபடி வசய்ெைாக 

கூறினார். பப்தபன் என்னும் பப்பாளியின் பால் எடுத்து ெிற்பதன 

வசய்ெதுடன் பப்பாளி முற்றிய பின்பு பப்பாளி பழத்தையும் ெிற்பதன 

வசய்ெைனால் நல்ல லாபம் வபறுெைாகக் கூறினார். 

 

 

இெர் ைனது கைாட்டத்ைில் பப்பாளி பயிரிடும் முதற பற்றியும் பப்தபன் 

எடுக்கும் முதற பற்றியும் இவ்ொறு கூறியுள்ளார். 
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1.ஏற்ற மண் ெதககள்: 

- நல்ல ெடிகால் ெசைியுள்ள எல்லா மண் ெதககளிலும் பயிர் 

வசய்யலாம் 

- குறிப்பு: களர், உெர் மற்றும் ெடிகால் ெசைியில்லாை ஆழம் அைிகம் 

உள்ள ைண்ணரீ் கைங்கக்கூடிய மண் ெதககதள ைெிர்க்க கெண்டும் 

2.ைக்க பருெங்கள்: 

- பங்குனி, சித்ைிதை மாைங்கள் ைெிர்த்து ஆண்டு முழுெதும் பயிர் 

வசய்யலாம். 

3.நாற்றாங்கால்: 

ெிதையளவு: ஏக்கருக்கு 1000 ெிதைகள் . இெர் சிண்டா தைபிரிட் 

என்கின்ற பப்பாளி ைகத்தைப் பயன்படுத்ைி ெருகின்றார். 

ெிதைத்ைல்:  

- 6” x 4” வகாண்ட பாலிைீன் தபகளில் 1:4:2 என்ற அளெில் முதறகய 

மக்கிய வைாழு உைம், ெண்டல் / வசம்மண் மற்றும் மணல் கலந்ை 

மண் கலதெயிதன அல்லது 250 மி.லி. பிளாஸ்டிக் டம்ளரில் 

மக்கிய வைன்தன நார் கழிெிதன முக்கால் பாகம் நிைப்பி, அைில் 

சுமார் 12 மணி கநைம் சூகடாகமானஸ் ைிைெத்ைில் ஊறதெத்ை ஒரு 

ெிதைதய ஒரு அங்குல ஆழத்ைிற்கு ஊன்றி நிழற்பாங்கான 

இடத்ைில் தெத்து ஈைம் காயாெண்ணம் நீர் வைளித்து ெை கெண்டும். 

- ெிதைகள் ெிதைத்ை உடன் கெைழுகல், ைண்டழுகல் கபான்ற 

பூஞ்சான கநாய்கதளத் ைடுக்க 10 நாட்கள் இதடவெளியில் சுமார் 4 

முதற 2-3 கிைாம் ப்ளூ காப்பர் மருந்ைிதன ஒரு லிட்டர் ைண்ணரீில் 

கலந்து வைளிக்க கெண்டும். 
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- ெிதைத்ை 45 முைல் 60 நாட்களில் ½ அடி உயைம் ெதை ெளர்ந்ை 

நாற்றுகள் நடுெைற்கு ஏற்றைாகும். 

நடவு முதற: 

 நடவு வசய்ய உள்ள நிலத்ைிதன 2 முைல் 3 முதற நன்கு உழவு 

வசய்ய கெண்டும். கதடசி உழெின் வபாழுது 10 டன் வைாழு உைம் இட்டு, 

7 அடி இதடவெளியில் ஒரு அடி அகலம் வகாண்ட ொய்க்கால் எடுத்து 

நாற்றுகதள 7 அடி இதடவெளியில் ஒரு குழிக்கு 4 கிைாம் சூகடாகமானஸ் 

+ 4 கிைாம் ட்தைககா வடர்மா பூஞ்சானங்கதள கலந்து இட்டு நடவு வசய்ய 

கெண்டும். நாற்றுகள் உயிர் பிடிக்கும் ெதை நிலம் காயாை ெண்ணம் நீர் 

பாய்ச்ச கெண்டும் மற்றும் மதழக்காலங்களில் நீர் கைங்காைொறும் 

பார்த்துக் வகாள்ள கெண்டும். 

மண் அதணப்பு: 

 வசடிகள் ெளர்ந்ை உடன் 4-ஆம் மாைத்ைில் மண் அதணக்க 

கெண்டும். 

நீர் கமலாண்தம:  

ைட்ப வெட்ப நிதலதயப் வபாறுத்து இளம் பயிருக்கு ொைம் இரு 

முதையும், ெளர்ந்ை பயிருக்கு ொைம் ஒரு முதறயும் நன்கு நீர் பாய்ச்ச 

கெண்டும். 

வசாட்டு நீர் பாசனம்: 

 நாவளான்றுக்கு 1 வசடிக்கு 10 லிட்டர் ைண்ணரீ் ெைீம் பாசனம் வசய்ய 

கெண்டும். 
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கதள எடுத்ைல்: 

 வசடிகள் நிழல் கட்டும் ெதை கதளகள் இல்லாமல் சுத்ைமாக 

தெத்துக் வகாள்ள கெண்டும். 2 முைல் 3 முதற கதள எடுப்பது 

கபாதுமானது அல்லது இைண்டாம் கதள / மூன்றாம் கதள எடுக்க கதளக் 

வகால்லி பயன்படுத்ைலாம். 

பயிர் பாதுகாப்பு: 

 மதழ நாட்களில் கெர் அழுகதலத் ைடுக்க 1 லிட்டர் ைண்ணரீில் 2-3 

கிைாம் ரிகடாமில் ககால்டு / மாஸ்டர் கதைசதல கலந்து கெர் 

நதனயுமாறு ஊற்ற கெண்டும். கநாய் ைடுப்பு முதறயாக ஒரு ஏக்கருக்கு 

3 முைல் 4 கிகலா சூகடாகமானஸ் + ட்தைககாவடர்மா ெிரிடி கலந்து இட 

கெண்டும். 

வசாட்டு நீர் பாசனம் 



அன்னூர் – 2014  வெற்றிக்கதை 

உைமிடுைல்:  

ெ. 
எண் 

உை ெிபைம்  

நடவு வசய்ை 

 
 
 

45-ஆம்  75-ஆம்   120-ஆம் 

நாள்     நாள்     நாள் 

 
 
 

அடுத்து இடகெண்டிய 

உைம் ஒவ்வொரு 45 
நாட்கள் 

இதடவெளியில் 

1. DAP – 4 மூட்தடக்கு 1 

மூட்தட வபாட்டாஷ் 

கலந்ை கலதெ 

(அல்லது) 17:17:17 

காம்ப்ளக்ஸ் உைம் 

 

 

 

50 கி 

 

 

 

100 கி 

 

 

 

200 கி 

 

 

 

200 கி 

2. நுண்ணூட்டச்சத்து    10-15கி  10-15கி 

3. ஹ்யூமிக் ஆசிட் 2 மிலி 4 மிலி 4 மிலி 4 மிலி 

 

வைாழு உைம் : மாைத்ைிற்கு ஒரு முதற 10 கிகலா இட கெண்டும். 

குளிர்காலத்ைில் நன்கு மக்கிய ககாழி எரு பயன்படுத்ைலாம். 

மகசூல்: 

 வசடிகள் நட்ட 6ஆம் மாைத்ைிலிருந்து காய்கள் பப்பாளிப் பால் 

எடுப்பைற்கு ையார் நிதலயில் இருக்கும். காய்களின் ெயது 75 நாட்களில் 

இருந்து 110 நாட்களுக்குள் அைாெது காய் ¾ பாகம் முைிர்ந்ை நிதலயில் 

பால் எடுக்க கெண்டும். 45 நாட்களில் ஒரு காயிலிருந்து குதறந்ை பட்சம் 

5 முைல் 6 ைடதெ பால் எடுக்கலாம். 10 நாட்கள் இதடவெளியில் 

சைாசரியாக 15 முைல் 18 மாைங்கள் மகசூல் கிதடக்கும்.  
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 ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 2 ஆண்டுகளுக்கு குதறந்ைது 1500 முைல் 2000 

கிகலா பப்பாளி பாலும், 80 டன் முைல் 100 டன் ெதை பப்பாளிக்காயும் 

மகசூலாகக் கிதடக்கும். ஆனால் இெர் நல்ல ஆர்ெத்துடன் கநைடிப் 

பைாமரிப்பு வகாடுத்து சரியான கநைத்ைில் சரியான அளவு இடு வபாருள் 

வகாடுத்து, வைாழில் முதறயில் பயிரிடுெைால் 2500 கிகலா பாலும், 120 

டன் காயும் கிதடக்கின்றது.  

 

பப்பாளியிலிருந்து பால் எடுத்ைல்: 
 

 

 

 

 

 

சூரிய உையத்ைிற்கு முன்கப பப்பாளி காயிலிருந்து பப்தபன் என்னும் 

பப்பாளிப் பாதல எடுத்து ெிட கெண்டும்.பப்பாளி மைத்ைிற்குக் கீகழ பாய் 

கபான்ற ெிரிப்தப ெிரித்து பப்தபன் கசகரிக்க கெண்டும். 

 

 

 

பப்பாளியிலிருந்து பால் எடுத்ைல் 
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பதடப்பு: 

சு.மது பிரியங்கா,ஊ.சு.கிருத்ைிகா,ை.நர்மைா கைெி,அ.நஸ்ரின்,  

கை.யென காெியா,தம.நா.லிகிைா,கெ.யாழினி,மா.ப.சந்ைியா, 

வை.வசந்ைமிழ் வசல்ெி,சகலாமி.ஜ.பனிக்கர் 

பால் கசகரிக்கப் பயன்படும் ெிரிப்பு 


