
காய்ப் க்கைளக் கா  ெசய் ம் கவர்ச்சிப் ெபாறி! 

 

சிக்கனச் ெசலவில்.. சிறப்பான பலன்! 

ரசாயன உரங்க க்கு மாற்றாக, இயற்ைக உரங்கைளப் பயன்ப த்தி பயிர்கைள வளர்த் விட 

ம். ஆனால், ரசாயனப்  ச்சிக்ெகால் கள் பயன்ப த்தாமல் ச்சிகைள ஒழிக்கேவ யா  

என்  வாதி ம் விவசாயிகள்தான் இங்ேக அதிகம். ஆனா ம், பலர் இயற்ைக ைறயில் 

பிரம்மாஸ்திரம், அக்னி அஸ்திரம், நீம் அஸ்திரம், ைகப் ச்சி விரட்  என பயன்ப த்தி 

ச்சிகைளக் கட் ப்ப த்தி வ கின்றனர். இவர்க க்கு ந ேவ.. அறிவியல் ர்வமாக 

உ வாக்கப்ப ம் ஒட் ண்ணி அட்ைட, கவர்ச்சிப்ெபாறி ேபான்றவற்ைற மட் ேம பயன்ப த்தி 

ச்சிகைளக் கட் ப்ப த் ம் விவசாயிக ம் உண் . அவர்களில் ஒ வர்.. நாகப்பட் னம் 

மாவட்டம், மயிலா ைற அ ேக உள்ள க வங்கு  கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த ராமகி ஷ்ணன் 

அ பவம் அளித்த பாடம்! 

விவசாயத் ைறயில் உதவி இயக்குநராக ேவைல ெசய்ேதன். கூடேவ விவசாயத்ைத ம் 

பார்த் க்கிட் ந்ேதன். பணி ஓய் க்குப் பிறகு, சா விவசாயத்தில் இறங்கிட்ேடன். 

எங்க க்குப் பத்  ஏக்கர் நிலமி க்கு. ஒ  ஏக்காில் தர் சணி: கால் ஏக்காில் கத்திாி: மீதி எட்ேட 

க்கால் ஏக்காில் ெநல் ேபாட் க்ேகன். 

ரசாயன உரங்கேளாட இயற்ைக உரங்கைள ம் கலந் தான் பயன்ப த்திக்கிட்  இ க்ேகன். 

ஆனால், ரசாயனப் ச்சிக்ெகால் கைளப் பயன்ப த் வதில்ைல. அதற்க்குக் காரண ம் இ க்கு, 

ச்சிக்ெகால் கைள மட் ேமத் ெதளித்  ச்சிகைளக் கட் ப்ப த்திட யா  என்ப  நான் 

அ பவத்தில் கண்ட உண்ைம. இ ப  வ டத்திற்க்கு ன் பத்  ஏக்காில் பச்ைசப்பய  

ேபாட் ந்ேதன். அப்ேபா ேராடீனியா க்கேளாடத் தாக்குதல் க ைமயாக இ ந்த . 



மார்க்ெகட் ல் இ க்கும் அத்தைனப் ச்சிக்ெகால் கைள ம் வாங்கி அ த் ம் ஒ  

உபேயாக ம் இல்ைல. நஷ்டமான தான் மிச்சம் என்ற ராமகி ஷ்ணன். அ த்தக் கட்ட 

ேத த ல் தான் கவர்ச்சிப்ெபாறி தீர்ைவக் கண்டறிந்தி க்கிறார். 

இனக் கவர்ச்சிப் ெபாறிையப் பயன்ப த்திப் பார்க்கலாம் என்  ஒ  ேயாசைன வந்த . எங்க 

பார்ட்ெமன் ந்ேத, அைத வாங்கிட்  வந்  ேசாதைன யற்சியாப் பயன்ப த்திப் 

பார்த்ேதன். நல்ல பலன் கிைடத்த . கடைல, உ ந் , ேசாயா ெமாச்ைச, ப த்தி என்  

அ த்த த்  எல்லாவற்ைற ேம ேராடீனியாைவ ஒழிக்கிற க்கு கவர்ச்சிப் ெபாறிதான் ைக 

ெகா த்த . இதற்க்கு அதிக ெசல ம் ஆவதால் இந்த வ ட ம் தர் சணிக்கு அைதத்தான் 

பயன்ப த்தியி க்ேகன் என்றவர், இனக் கவர்ச்சிப் ெபாறியின் ெதாழில் ட்ப விஷயங்கைளப் 

பற்றி கூறினார். 

இனப்ெப க்கத்ைத த க்கும்! 

தாய் அந் ப் ச்சிகளின் ட்ைடகளில் இ ந்  ேராடீனியா க்கள் உற்பத்தியாகின்றன. 

இப் ச்சிகளின் இனப் ெப க்கத்ைத த த் , க்களின் உற்பத்திைய நி த் வ தான் கவர்ச்சிப் 

ெபாறியின் ேவைல. பயிர்களில் தஞ்சம் அைடந்தி க்கும் ப வமைடந்தப் ெபண் அந் ப் 

ச்சிகளின் உடம்பி ந்  ெபரேமான்ஸ் என்கிற ஒ  வித வாசைன ெவளிவ ம். இந்த 

வாசைனதான் ஆண் அந் ப் ச்சிகைளக் கவர்ந்தி க்கும். அப்ப த் ேத  வ கிற ஆண் ச்சிகள், 

பயிாில் உள்ள ெபண் ச்சிகேளா  ேசர்ந் தான் இனப்ெப க்கம் நடக்கிற  (அந் ப் ச்சிகள்   

பயி க்கு பாதிப்ைப ஏற்ப த்தவில்ைல. க்கள்தான் பாதிப்ைப ஏற்ப த் கின்றன). இேத 

வாசைனைய ெசயற்ைகயாக உ வாக்கி, ஆண் ச்சிகைளக் கவர்ந்தி த்  அழிக்கும் 

அைமப் தான் கவர்ச்சிப்ெபாறி. 

கவர்ச்சிப்ெபாறியில் ெசப்டா என்ற பகுதி இ க்கும். பாிேசாதைனக் கூடங்களில் ெபண் 

அந் ப் ச்சிகளின் வாசைனைய சுரக்க ைவத் தான் இந்த ெசப்டாைவ உ வாக்குகிறார்கள். 

இதி ந்  வ கிற வாசைன, ச்சிகளில் இ ந்  வ ம் வாசைனையவிட ெகாஞ்சம் 

க்கலாகேவ இ க்கும். இைதத் ேத  வ கிற ஆண் ச்சிகள் ெபாறியில் சிக்கி இறந்  

வி கின்றன. இதனால்,  உற்பத்தி ெசய்ய இயலாத ட்ைடகைளத்தான் ெபண் 

அந் ப் ச்சிகள் இ கின்றன. 

அைனத் ப்ப ச்க க்கும் தீர்  

ேராடீனியாப் க்க க்கு மட் மல்லாமல்.. பழ ஈக்கள், சா  உறிஞ்சும் ச்சிகள், 

காய்ப் க்கள் என அைனத் க்கும் கவர்ச்சிப் ெபாறிையப் பயன்ப த்தலாம். ஒவ்ெவா  

ச்சிக்கும்  அதற்கான பிரத்ேயகமானப் ெபாறிையப் பயன்ப த்த ேவண் ம். எந்த வைகப் 



க்கள் மற் ம் ச்சிகளாக இ ந்தா ம், விைதத்த அல்ல  நட  ெசய்த 10-ம் நாளில் கவர்ச்சிப் 

ெபாறிைய அைமத்  விட ேவண் ம். 

பயிாின் உயரத்திற்க்கு ேமல் இ க்க ேவண் ம்! 

நான்கு அ  உயர ள்ள உ தியானக் குச்சி ஒன்ற, அைரய  ஆழம் மண் க்குள் இ ப்ப  

ேபால் ஊன்றி, அதில்தான் கவர்ச்சிப் ெபாறிையக் கட்ட ேவண் ம். பயிாின் உயரத்திற்க்கு அைர 

அ க்கு ேமல் ெபாறி இ க்க ேவண் ம். பயிர் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப ெபாறிைய உயர்த்திக் கட்ட 

ேவண் ம்.  அ வைட வைர ெபாறிைய அகற்றக் கூடா . ேராடீனியா க்கான ெபாறிகள் 

மட் ம் 50% மானியத்தில் ேவளாண்ைமத் ைறயின் லமாகேவ வழங்கப்ப கின்றன. மற்ற 

ெபாறிகைள தனியாாிடம்தான் வாங்க ேவண் ம். 

எந்தப் க்கு என்ன ெபாறி ? 

ேராடீனியாப் க்கள் : 

ேராடீனியப் க்க க்கான ெபாறியில் அ பாகத்தில் பா த்தீன் ைப ெபா த்தப்பட் க்கும். 

இதில் சிக்கித்தான் ச்சிகள் இறக்கின்றன. ஒ  ஏக்கர் நிலத்தில் பரவலாக 6 இடங்களில் 

இப் ச்சிக க்கான ெபாறிகைள அைமக்க ேவண் ம். இரண்  மாதங்க க்கு ஒ  ைற 

ெசப்டாைவ மாற்ற ேவண் ம். நான்கு நாட்க க்கு ஒ  ைற ெபாறியில் ேச ம் ச்சிகைளத் 

ேதாட்த்திற்குள்  சிந்தாதவா  அப் றப்ப த்த ேவண் ம். மானியம் இல்லாமல், இப்ெபாறி 

ஒன்றின் விைல 19 பாய். ெசப்டாவின் விைல 15 பாய். 

பழ ஈக்கள் : 

பழ ஈக்க க்கான கவர்ச்சிப் ெபாறி.. மஞ்சள் மற் ம் ெவள்ைள நிறத்தில் கு ைவ ேபால் 

இ க்கும். இதன் ேமல் பாகத்தில், உள்பகுதியில் ெசப்டா இ க்கும். கீழ்பாகத்தில் ஒ  தட்  

ேபான்ற அைமப்பில், தண்ணீாில் சில ெசாட் க்கள் ேதங்காய் எண்ெணையக் கலந்  ைவக்க 

ேவண் ம். இதில்தான் ஆண் ச்சிகள் வி ந்  இறக்கின்றன. ஏக்க க்கு 6 ெபாறிகள் ைவக்க 

ேவண் ம். இரண்  மாதங்க க்கு ஒ  ைற ெசப்டாைவ மாற்ற ேவண் ம். நான்கு நாட்க க்கு 

ஒ  ைற இறந்தப் ச்சிகைள அப் றப்ப த்தி விட்  தண்ணீைர மாற்ற ேவண் ம். 

இப்ெபாறியின் விைல 110 பாய். ெசப்டாவின் விைல 45 பாய். 

 

சா  உறிஞ்சும் ச்சிகள் : 

சா  உறஞ்சும் ச்சிக க்கான கவாச்சிப் ெபாறி.. மஞ்சள் நிறத்தில் க்ேகாண வ வில் கூடாரம் 

ேபான்ற அைமப்பில் இ க்கும்.  இதன் அ ப்பகுதி ெவள்ைள நிறத்தில் இ க்கும். இதில் பைச 



தடவப்பட் க்கும். இதில் ெசப்டா இ க்கா . மஞ்சள் நிறத்தால் ஈர்க்கப்பட்  இத ள் வ ம் 

ச்சிகள் பைசயில் ஒட் க் ெகாண்  இறந்  வி கின்றன. ஏக்க க்கு  10 இடங்களில் 

ெபாறிகைள அைமக்க ேவண் ம். அதிகளவில் ச்சிகள் சிக்கி இறந்த டன் அ ப்பாகத்ைத 

உ வி அப் றப்ப த்த ேவண் ம். மாதம் ஒ  ைற பைச உள்ள அ பாகத்ைத மாற்ற ேவண் ம். 

இப்ெபாறியின் விைல 40 பாய். அ பாகத்தின் விைல 13 பாய். 

காய்ப் க்கள் : 

கத்திாி ேபான்ற பயிர்களில் ெப ம் சவால் வி ம் க்கள் இைவ. இதற்கான கவர்ச்சிப் ெபாறி 

பச்ைச நிறத்தில் இ க்கும். இதன் ேமல் பாகத்தில் உள்ள குைட ேபான்ற அைமப்பில் ெசப்டா 

ெதாங்கிக் ெகாண்  இ க்கும். இதி ம் ேதங்காய்  எண்ெணய் கலக்கப்பட்ட தண்ணீாில்  

வி ந் தான் ச்சிகள் இறக்கின்றன. ஒ  ஏக்க க்கு 12 இடங்களில் காய்ப் க்க க்கான 

ெபாறிகைள அைமக்க ேவண் ம். இரண்  மாதங்க க்கு ஒ  ைற ெசப்டாைவ மாற்ற 

ேவண் ம். நான்கு நாட்க க்கு ஒ  ைற இறந்தப் ச்சிகைள அப் றப்ப த்தி விட் , 

தண்ணீைர மாற்ற ேவண் ம். இப்ெபாறியின் விைல 40 பாய். ெசப்டாவின் விைல 15 பாய். 

ெதாடர் க்கு : ராமகி ஷ்ணன், அைலேபசி : 94438-73485. 

ஆதாரம்: பசுைம விகடன் ெவளியீ , 25.05.11 www.vikatan.com 

 

 


