
ங்ைக சாகுப  

 

தமிழகத்தின் திண் க்கல் மற் ம் க ர் மாவட்டங்களில் ங்ைக அதிகளவில் பயிாிடப்ப கிற . 
திண் க்கல் மாவட்டத்தின் மண்மாாி மற் ம் ஒட்டன்சத்திரம் ஆகிய சந்ைதகளில் ங்ைகக்காய்களில் 
தற்ேபா  வர  அதிகாித் ள்ள . இங்கி ந்  ேகரளா, ஆந்திரா, ராஜஸ்தான், மகாராஷ் ரா, ஒாிசா, 
ேமற்குவங்காளம் என்  பல இடங்க க்கு ங்ைகக்காய்கள் ட்ைட ட்ைடயாக பறந்  
ெகாண் க்கின்றன.கடந்த காலங்கைள விட தற்ேபா  ங்ைகக்காய் அதிக அளவில் அண்ைட 
மாநிலங்க க்கும் பயன்பட ஆரம்பித்தி ப்பதனால்தான், விைளச்சல் அதிகமாக இ ந் ம் விைல ழாமல் 
இ க்கிற  என்கின்றார்கள் விவசாயிகள். ப்பட்  கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த விவசாயி மணி ங்ைக 
விவசாயத்ைதப் பற்றிக் ேகட்ேடாம். “ெச  ங்ைக மர ங்ைக என்  இரண்  வைக உள்ள . 
ெப ம்பாலாேனார் ங்ைகைய பயிாி கின்றனர்.  

நா ம் அைதத் தான் ேபாட் க்கிேறன். ெசம்மன் நிலத்தில் ங்ைக நன்றாக வள ம். நல்ல மகசூல் 
எ க்கலாம். ஆனால் எங்கள் பகுதியில் சுக்கா மண் தான். அந்த மண்ணி ம் ஓரள க்கு விைலச்சல் நன்றாக 
தான் இ க்கிற . ெபா வாக வறட்சியான நிலத்தில் ங்ைகையப் பயிாிடலாம். ெச  ங்ைகையப் 
ெபா த்தவைர நட  ெசய்த ஆறாவ  மாதத்தில் இ ந்  காய் கிைடக்கும். நவம்பர், சம்பர், ஜனவாி 
மாதங்களில் நல்ல விைல கிைடக்கிற . அதனால் ஏப்ரல், ேம மாதங்களில் நட  ெசய்தால் அ  காய்த்  
வ ம் ெபா  நல்ல விைல கிைடக்கும். ஆனால் இந்த மாதங்களில் மைழ குைறவாகத்தான் இ க்கும். 
அதனால் தண்ணீர் வசதி ம் ஏற்பா  ெசய்ய ேவண் ம் வ கால் வசதி ம் அவசியம்”.ெச  ங்ைகயில் 
நிைறய ாிய ரகங்கள் உள்ளன. ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட விைதகைள ஒ  ணியில் சுற்றி, சாணி கலந்த 
தண்ணீர் அல்ல  பஞ்சகவ்யாவில் 24 மணி ேநரம் ஊற ைவத்  விைத ேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம். 
விைதகேளா  ஒ  க ங்கல்ைல ம் ேசர்த்  கட்  ைவத்  விட்டால் விைதகள் மிதக்காமல் இ க்கும். 
ேநர  மற் ம் நாற்  என இரண்  விதமான விைதப்  ைறகள் உள்ளன. 

ேநர  விைதப்  ைற: 



6 அ க்கு 7 அ  அளவில் ச ரப்பாத்தி அைமத்  1x1 அகலம் மற் ம் 1 அ  ஆழத்தில் குழி எ க்க 
ேவண் ம். வட்டப்பாத்தியாக ம் அைமக்கலாம். குழியில் ெதா  உரம், ெசம்மண் நிரப்பி இரண்  அங்குல 
ஆழத்தில் விைதக்க ேவண் ம். ஏக்க க்கு 300 கிராம் விைதகள் ேதைவப்ப ம். 

நாற்  விைதப்  ைறகள்: 

ஆற்  மணல், ெதா  உரம், ேதாட்டத்  மண், ெசம்மண் கலந்  நிரப்பப்பட்ட நாற் ப் ைபகளில், ேநர்ததி 
ெசய்யப்பட்ட விைதகைள ஒ  அங்குல ஆழத்தில் விைதத் , தின ம் வாளியில் தண்ணீர் விட்  வர 
ேவண் ம். ைளவிட்ட பின், ன்  நாட்க க்கு ஒ  ைற தண்ணீர் விட்டால் ேபா ம். ஒ  மாத காலம் 
இப்ப  வளர்க்கப்பட்ட நாற் கைள, உ  தயார் ெசய்யப்பட்ட நிலத்தில் 6 x 7 அ  பாத்தி அைமத்  
ஒன்றைர அ க்கு ஆழம் ெகாண்ட குழி எ த் , ெதா  உரமிட்  நட  ெசய்ய ேவண் ம். ஏக்க க்கு 900 
ெச கள் ேதைவப்படலாம்.  

இந்த ைறயில்  கிராம் அள க்கு விைதகைள மிச்சப்ப த்தலாம்.எந்த ைறயில் நட  ெசய்தா ம், 
ேமல் மண்ைணக் காயவிடாமல் தண்ணீர் கட் க் ெகாண்ேட இ ப்ப  நலம். னிக் ெகா ந்ைத 
கிள்ளிவிட் க் ெகாண்ேட வந்  பக்கவாட் க் கிைளகைள வள ம்ப  ெசய்ய ேவண் ம். அதிகமாக 
கைளகள் வளராமல் பா காக்க ேவண் ம்.ெச  ங்ைக பயிாிட் ந்தால்.. தர் சணி, மிளகாய், தக்காளி, 
ெவண்ைட ேபான்றவற்ைற ஊ பயிர்களாக ேபாடலாம்.நட  ெசய்த ன்றாவ  மாதத்தில் ஒவ்ெவா  
ெச க்கும் தைழ சத்  (100 கிராம் ாியா), மணி சத்  (100 கிராம் சூப்பர் பாஸ்ேபட்), சாம்பல் சத்  (50 
கிராம் ெபாட்டாஷ்) இந்த ன்ைற ம் ெகா க்க ேவண் ம். அைதத் ெதாடர்ந்  ஆ  மாதங்க க்கு ஒ  

ைற தைழச்சத்  (100 கிராம் ாியா) ெகா க்க ேவண் ம். 

ேவர் அ கல் ேநாய்,  உதிர்தல், பிஞ்சு உதிர்தல், சா  உறிஞ்சும் ச்சித் தாக்குதல், ெச யின் அ யில் 
தங்கும் ஒ வைக ஈக்களின் தாக்குதல் ேபான்ற பிரச்சைனகள் உண் , அதற்கு தகுந்த ம ந் கைள 
அவ்வப்ேபா  அ த்  வரேவண் ம்.ஒ  ெச யி ந்  ஒவ்ெவா  ப வத்தி ம் 35 கிேலா காய்கள் 
கிைடக்கும். ஒன்றைர வ டங்கள் வைர மகசூல் கிைடக்கும். அதன்பின் விைளச்சல் குைறந் வி ம். 
அதனால் ம ப  விைதக்க தயாராகிவிட ேவண் ம்.  

 
பள்ளபட் ையச் ேசர்ந்த அழகர்சாமி (அைலேபாசி: 98653-45911) என்ற விவசாயி, மர ங்ைகயில் ாிய 
ஒட்  ரகங்கள் பயிாிட் ள்ளார். வழக்கமாக ெச  ங்ைகைய விட மர ங்ைக விைல குைறவாகத்தான் 
ேபாகும். ஆனால் என் ைடய ங்ைகச் ெச  ங்ைகைய விட இரண்  பாய் கூ தலாக விைல 
கிைடக்கிற . ாிய ங்ைக நாத் கள் தயார் ெசய்  குைறந்த விைலயில் ெகா க்கிேறன். இ வைர 
இரண்டாயிரம் ஏக்கர் அள க்கு ங்ைக பயிாிட ஆேலாசைன ெகா த்தி க்கிேறன் என்றவர் ாிய 

ங்ைகைய நட  ெசய் ம் ைற மற் ம் வர  ெசல கைளப் பற்றி விளக்கினார்.நிலத்ைத நன்றாக 
உ , 18 அ க்கு 12 அ  இைடெவளி விட்  நட  ெசய்ய ேவண் ம். ஒவ்ெவா  ெச க்கும் 50 கிராம் 
அேசாஸ் ைபாில்லம், 25 கிராம் பாஸ்ேபா ேபக்டாியம், 1 கிேலா மண்  உரம், 25 கிராம் ேவப்பம் 



ண்ணாக்கு, ெகாஞ்சம் பஞ்சகவ்யா, ெகாஞ்சம் இ.எம் கைரசல் விடேவண் ம். ைக ச்சி விரட்  லம் 
ச்சிகைள கட் ப்ப த்தலாம். இந்த வைகயில் சாகுப யில் பிசின் ெதால்ைல அறேவ கிைடயா .  

ெச யிக் ெபா ந் கைளக் கிள்ளி அந்த இடத்தில் சாணிைய அப்பி ைவப்ப  நல்ல . அதன் பிறகு வள ம் 
ெச ைய அப்ப ேய விட் விட ேவண் ம். ெதாடர்ந்  உரம் மட் ம் ெகா த்  வந்தால்  த்  காய்க்க 
ெதாடங்கிவி ம்.ஒ  ஏக்காில் பாதி அள க்கு த ல் நட  ெசய்யேவண் ம். ஆ  மாதம் கழித்  மீதி 
அைர ஏக்கர் நிலத்தில் நட  ெசய்யேவண் ம். இப்ப  ெசய்தால் வ டம் வ ம் அ வைட ெசய்  
ெகாண்ேட இ க்கலாம். ஏக்க க்கு 200 ெச  வைரக்கும் நடலாம். நட்ட ஆ  மாதத்தில் காய்கள் வரத் 

வங்கி ம். இரண்டாவ  காய்ப்பி ந்  வ டத்திற்கு ஒ  மாதத்தில் 100 கிேலா காய்க க்கு ேமல் 
கிைடக்கும். ஏக்க க்கு 20,000 கிேலா காய்கள் கிைடக்கும்.குைறந்த விைலயாக 5 பாய் தம் 
வ டத் க்கு 1 லட்ச பாய் கிைடக்கும். ெமாத்த ெசல  பதிைனந்தாயிரம் பாய் ஆக வ டத்திற்கு 
எண்பத்ைதந்தாயிரம் பாய் வாபம். ஒ  ைற நட  ெசய்  விட்டால் வ டக் கணக்காக ெதாடர்ந்  
அ வைட ெசய்யலாம். 

 
ெதாடர் க்கு: 
மணி, 

ப்பட்  கிராமம், 
அைலேபசி: 92453-02561.  

 


