
மண் வளத்ைத அதிகாிக்கும் இயற்ைக இ ெபா ட்கள் 
 

 
 
 பக்கத் த் ேதர்டத் ல ம் ஈெத மண் தான், அங்க  எந்தப் பயிைரப் ேபாட்டா ம் 

நல்லா வ . இங்க வரமாட்ேடங்கு . என்ன காரணம்ேன ெதாியல? 

இப்ப  மண்ைடையப் பிய்த் க் ெகாள் ம் சந்தர்ப்பம் உங்க க்கும் 

ஏற்பட் க்கும்தாேன இதற்குத் தீர்வாக “மண்ணில் உள்ள சின்னச் சின்ன 

பிரச்சைனகைளத் ெதாிந்  ெகாண்  சாிெசய்  விட்டால், உங்கள் மண் ம் ெபான் 

விைள ம் மிதான்” என்  உத்தரவாதம் த கின்றனர் தமிழக ேவளாண் ைறயினர். ேம 

10ம் ேததியன் , த் க்கு  மாவட்டம், ெசட் க்குறிச்சி கிராமத்தில் நைடெபற்ற மண் 

பாிேசாதைன காமில்தான் வழங்கப்பட்ட  இத்தைகய உத்தரவாதம் 

மண் வள அட்ைட: 

 கா க்கு தைலைம ஏற் ப் ேபசிய, மாவட்ட ேவளாண் இைண இயக்குநர் 

ேஜாசப் க ணாநிதி, “மண் பாிேசாதைன என்ற ம் ‘ரசாயன உரங்கைளத்தான் சிபாாிசு 

ெசய்வாங்’ என்கிற எண்ணம் பரலாக இ க்கிற . ஆனால் மண்ணில் உள்ள தைழ, மணி, 

சாம்பல் சத்  மற் ம் ண் ட்டச் சத் க்கைளக் கணக்கிட்  அதற்கு ஏற்றவா  



ஆேசாஸ்ைபாில்லம், பாஸ்ேபா - பாக்டீாியா ேபான்ற உயிர் உரங்கைள ம், பசுந்தாள் 

மற் ம் ெதா ரங்கைள ம் தான் ெப ம்பா ம் பாிந் ைர ெசய்கிேறாம். அதனால் 

தான் இந்த அட்ைடக்கு ‘மண் வள அட்ைட’ என்ற ெபயர் ைவத்தி க்கிறார்கள். 

அேதசமயத்தில், ரசாயன உரங்கைள வி ம்பி ேகட்கும் விவசாயிக க்கு, அைவ பற்றிய 

பாிந் ைர ம் வழங்குகிேறாம்  என்  ெசான்னார்.  

ஏன் ேவண் ம், மண் பாிேசாதைன?: 

 ெதாடர்ந்  ேபசிய ேகாவில்பட் , மண் பாிேசாதைன நிைலயத்தின் ேவளாண்ைம 

அ வலர் நீ ெசல்வம், “மண் பாிேசாதைன ெசய்வதன் லம், நிலத்தில் உள்ள 

ஊட்டச்சத் க்களின் நிைல, மண் க்கு ஏற்ற பயிர் வைககள் ஆகியவற்ைற 

ெதாிந் ெகாள்ள ம். இதன் லம் அைனத் ச் சத் க்கைள ம் நிலத்தில் 

ெகாட்டாமல், ேதைவப்ப ம் ஊட்டங்கைள மட் ம் ெகா த்  சாகுப  ெசய்ய ம். 

இதனால் இ ெபா ள் ெசல  குைறவேதா , அதிக மகசூைல ம் எ க்கலாம்” என்றவர், 

மண் மாதிாிகைள எ ப்ப  குறித்  ெதளிவான விளக்கங்கைளத் தர ஆரம்பித்தார். 

இ தான் சாியான காலம்: 

 “ஏப்ரல், ேம மாதங்கள் மண் பாிேசாதைன ெசய்வதற்கு  ஏற்ற மாதங்கள். உழ  

ெசய்வதற்கு ன்பாக மண் பாிேசாதைனையச் ெசய்யலாம். ஒ  நிலத்தில் உள்ள 

ஒட் ெமாத்த மண் ம் ஒேர தன்ைம டன் இ க்கா .  அதனால் ஒ  ஏக்காில் கு க்கும், 

ெந க்குமாக குைறந்தபட்சம்  பத்  இடத்திலாவ  மண்ைண எ க்க ேவண் ம். 

க்கியமாக வரப்  ஒரங்கள், மரத்தின் நிழல் வி ம் பகுதிகள், ெதா ரம் மற் ம் எ  



குவித்த இடங்களில் மண் எ க்கக் கூடா . ேமற்ப  இடங்களில் உள்ள மண், ெமாத்த 

பாிேசாதைன கைள ம் மாற்றிவிடக்கூ ம். 

எந்தப் பயி க்கு, எவ்வள ? 

 ெநல், ேகழ்வரகு, கம்  ேபான்ற பயிர்க க்கு மண் ெவட்  லம் அைர அ  

ஆழத் க்கு ஆங்கில ஏ த்தான V வ வில் குழி எ க்க ம், ைமயத்தில் உள்ள மண்ைண 

விட்  விட் , குழியின் இ  ஒரங்களி ம் உள்ள மண்ைண அைர கிேலா அள க்கு 

எ க்க ேவண் ம். இப்ப  பத்  இடங்களில் எ த்தால், ஐந்  கிேலா மண் கிைடக்கும். 

 ப த்தி, க ம் , மிளகாய், வாைழ, மர வள்ளி, சூாியகாந்தி ேபான்ற பயிர்களக்கு 

க்கால் அ  ஆழத்தில், ேமேல ெசான்ன  ேபாலேவ குழி பறித் , ஓரங்களில் உள்ள 

மண்ைண அைர கிேலா எ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். இைத ம் கு க்கு, ெந க்காக 

பத்  இடங்களில் எ க்க ேவண் ம். 

 இப்ப  எ க்கப்பட்ட ஐந்  கிேலா மண்ைண ஒ  சட் யிேலா, அல்ல  சுத்தமான 

ஒ  சட் யிேலா, அல்ல  சுத்தமான சாக்கிேலா ேபாட்  நன்றாக கலக்க ேவண் ம். 

பிறகு, மண்ைண ச ரமாக பரப்ப ேவண் ம். ச ரத்தின் ந வில் கு க்கு, ெந க்காக 

ேகா கைளப் ேபாட் , நான்கு கால் பாகமாக பிாிக்க ேவண் ம். ஒவ்ெவா  கால் 

பாகத்தி ம் ஒன்ேற கால் கிேலா மண் இ க்கும். இப்ேபா  எதிர், எதிர் கால் பாகங்களில் 

உள்ள மண்ைண ெவளிேய எ த்  சி விட ேவண் ம். மீண் ம் மீத ள்ள இரண்டைர 

கிேலா மண்ைண ஒன்  ேசர்த் , ச ரமாக்கி, ஏற்ேகனேவ ெசய்த  ேபாலேவ நான்காக 

பிாித் , எதிெரதிர் கால் பாகங்கைள சிவிட ேவண் ம். இப்ேபா  ஒன்ேற கால் கிேலா 

மண் ைகயில் இ க்கும். மீத ள்ள மண்ைண, ஏற்ெகனேவ ெசய்த  ேபாலேவ நான்கு 



பாகங்களாக பிாித் , எதிெரதிர் பாகத்தி க்கும் மண்ைண சிவிட்டால் ... மீதி 600 

கிராம் இ க்கும். இதி ந்  500 கிராம் மண்ைண மட் ம் பா தீன் அல்ல  

ணிப்ைபயில் கட் , உங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள மண் பாிேசாதைன நிைலயத்தில் 

ெகா த்தால் .. குைறகைளக் கண் பி த் , நிவர்த்தி ெசய் ம் ைறகைள ம் ெதாிந்  

ெகாள்ளலாம். 

 இ வைர நான் ெசான்ன .. ஓராண்  பயிர்களில் மண் மாதிாி எ க்கும் ைற. 

பல்லாண்  பயிர்களான ெதன்ைன, மா மற் ம் பழப்பயிர்க க்கு ன்ற  நீள, அகல, 

ஆழத்தில் ச ர வ விலான குழி பறிக்க ேவண் ம். ஒவ்ெவா  அ  ஆழம் ேதாண் ய ம், 

ஓரத்தில் உள்ள மண்ைண அைர கிேலா அள  எ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். இதன் 

லம் ஒ  குழியி ரந்  ன்  மண் மாதிாிகள் கிைடக்கும். இ ேபால நிலத்தில் ன்  

அல்ல  நான்கு இடத்தி ந்  எ க்க ேவண் ம். என்றார் ெசல்வம். 

உங்கள் ஊ க்ேக வ ம் பாிேசாதைன நிைலயம்: 

 ெதாடர்ந்  ேபசிய ேவளாண் அ வலர் மேகஸ்வரன் .”மண் மாதிாிைய 

சம்பந்தப்பட்ட வட்டார ேவளாண்ைம உதவி இயக்குநர் அ வலகம் லமாகேவா 

அல்ல  மாவட்ட மண் பாிேசாதைன நிைலயத்திேலா ேநர யாகக் ெகா க்கலாம். ஒ  

வாரத் க்குள் ‘மண் வள அட்ைட’ வழங்கப்ப ம். 

 இதில், சுண்ணாம் , உப் , கார அமிலத் தன்ைம, மண்ணில் உள்ள ேப ட்டச் 

சத் , ண் ட்டச் சத்  ேபான்றவற்றின் அள க ம் ண் யிர் உரம், பசுந்தாள் 

உரம், ெதா ரம் இட ேவண் ய அள  குறித் ம் ெதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட் க்கும். 

மாற் ப்பயிர் ெசய்ய வி ம் ம் விவசாயிக க்கு அதற்கான உரப் பாிந் ைரகள் 



(இயற்ைக, ரசாயனம் இரண் ம்) ெசய்யப்பட் க்கும். ஒேர பகுதிையச் ேசர்ந்த பல 

விவசாயிகள் மண் பாிேசாதைன ெசய்ய வி ம்பினால்,அ கி ள்ள மண் பாிேசாதைன 

நிைலயங்களில் தகவல் ெதாிவித்தால் உங்கள் பகுதிக்ேக நடமா ம் மண் பாிேசாதைன 

வாகனம் அ ப்பி ைவக்கப்ப ம் என்றார். 

20 பாயில் இனிப்பானத் தகவல்கள்: 

 நிைறவாக ேபசிய த் க்கு  மாவட்ட ேவளாண்ைம ைண இயக்குநர் 

சீனிவாசன், “மண்ணில் ேப ட்டத்ைத மட் ம் ஆய்  ெசய்ய பத்  பா ம், 

ண் ட்டத்ைத ம் ேசர்த்  ஆய்  ெசய்ய இ ப  பா ம் கட்டணமாகச் ெச த்த 

ேவண் ம். மண்ைணப் ேபாலேவ பாசன நீைர ம் பாிேசாதிக்கலாம். அதற்கும் இ ப  

பாய்தான் கட்டணம். குைறநத ெசலவில் நிைறந்த பலைனத் த ம் இந்த வாய்ப் கைள 

விவசாயிகள் பயன்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  ேவண் ேகாள் வி த்தார். 
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