
ஆலவயல் கத்தாிக்காய் 

 

க்ேகாட்ைட மாவட்டம், மைலயாண்ட் ரம், நேடசன்…’ஆலவயல்’ என்ற ெபயாில் 

அைழக்கப்ப ம் நாட் க் கத்தாிக்காையத் ெதாடர்ந்  தன் ைடய வய ல் சாகுப  ெசய்  

ெகாண் க்கிறார். 

சின்னப் பிள்ைளயில் இ ந்ேத விவசாயம்தான். எங்க அப்பாேவாட ேசார்ந்  வய ல் இறங்கி 

விவசாயத்ைதக் கத் க்கிட்ேடன். இப்ேபா, எனக்கு ெசாந்தமா ெரண்  கிணேறாட நாலைர ஏக்கர் 

நிலமி க்கு. மணல் கலந்த காிசல் மண்தான். அதில. மா, பலா ம் ஒ  சிறி  நிலத்தில் மீதியில் 

ெசண் மல் , மல் ைக, ெநல், கடைல காய்கறி  மாத்தி மாத்தி சாகுப  

ெசய் ெகாண் க்கிேறன். ஆரம்பத்தில் நா ம் ரசாயன விவசாயம் தான் ெசய்  

ெகாண் க்கிேறன். பின் இயற்ைக விவசாயத் க்கு மாறிட்ேடன். ஆலவயல் கத்தாிக்காய் 

சாதாரணமாகேவ நல்ல சிேயா  இ க்கும். நான் இயற்ைக ைறயில விவசாயம் பண்றதால 

கூ தல் சி கிைடக்கு . அ ேவ கூ தல் விைலைய ம் ெகாண்  வ கிற . உழவர் சந்ைதயில் 

தான் கத்தாிைய வித் க்கிட்  இ க்ேகன். மத்தக் கத்தாிக் காய்கைளவிட இ க்கு கூ தலாக 

அஞ்சு பாய் விைல ைவத் த் த கிறார்கள். 

ஆலவயல் கத்தாிைய வ டம் வ ம் சாகுப  ெசய்யலாம். குறிப்பாக ஆ ப் பட்டத்தில் 

ெசய் ம் ேபா  விைளச்ச ம் நன்றாக இ க்கும். நல்ல விைல ம் கிைடக்கும். களிமண் தவிர, 

மற்ற எல்லா வைகயான மண்ணி ம் வ ம். விைதப்பைதவிட நாற்  நட  ெசய் ம் ேபா  பயிர் 

நன்றாக வ ம். நன்றாக ற்றிப் ப த்த காய்களில் இ ந்  விைதகைளச் ேசகாித் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம். 40 ெசன்ட் நிலத் க்கு நாற்  தயாாிக்க, அைரெசன்ட் நிலத்ைதக் ெகாத்திக் கைள 

நீக்கி, இரண்  கூைட எ ைவக் ெகாட் க் கிளறி சமப்ப த்த ேவண் ம். கால் கிேலா கத்தாி 

விைதையத் வி, மண்ணால்  அதன் ேமல் வாைழச் ச கு அல்ல  ெதன்ைன மட்ைடயால் 



விட ேவண் ம். தினம் வாளியால் தண்ணீர் ெதளித்  வந்தால் ேபா ம். 10ம் நாள் 300 

மில்  பஞ்சகாவ்யாைவ 1 ேடங்க் (16 ட்டர்) தண்ணீாில் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். 30ம் 

நாளில் நாற்  தயாராகி வி ம். அதற்கு ன்னேர நிலத்ைதத் தயார் ெசய்  ைவத் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம். ஏர் லமாக கு க்கு ெந க்காக ஐந்  சால் உழ  ெசய்ய ேவண் ம். ராக்டர் 

என்றால், இரண்  சால் உழ  ேபா மான . பின் ஒன்றைர அ  அகலத்தில் நீள நீளமாக பார் 

பி க்க ேவண் ம். பா க்கு கு க்காக பத்த க்கு ஒ  வாய்க்கால் இ ப்ப  ேபால் அைமத் க் 

ெகாள்ள ேவண் ம். நாற்  தயாரான உடன் நிலத்தில் தண்ணீர் கட் , பாாின் ஒ  பக்கத்தில் 

ஒன்றைர அ க்கு ஒ  நாற்  தம் நட  ெசய்ய ேவண் ம். 40 ெசன் ல் 2,500 ெச கள் வைர 

நடலாம். ெச  காயாத அள க்கு ெதாடாந்  வாரம் ஒ  தண்ணீர் பாய்ச்சினால் ேபா மான . 

600 கிேலா மண்  உரம், 20 கிேலா ேவப்பம் பிண்ணாக்கு ஆகியவற்ைற ஒன்றாகக் கலந்  

ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த உரத்ைத, 15-ம் நாளில் தல் கைள எ த்த ம், ஒவ்ெவா  ெச யின் 

க்கு அ வி ம் நான்கு விரல் அள  இைடெவளியில் ஒ  ைகயள  ைவக்க ேவண் ம். பின் 

பாைரக் கைலத் , கத்தாிச் ெச  ைமயமாக இ ப்ப  ேபால மண்ைண அைணத் விட ேவண் ம். 

25-ம் நாளில் இ ந்  15 நாட்க க்கு ஒ  ைற ேடங்க க்கு (16 ட்டர்)300 மில்  

பஞசகாவ்யா கலந்  ெதாடர்ந்  (அ வைட ம் வைர) ெதளித்  வர ேவண் ம். 30, 45 

மற் ம் 60-ம் நாட்களில் கைள எ க்க ேவண் ம். 55-ம் நாள் மீண் ம் ஒ  ைற 200 கிேலா 

மண்  உரம் 20 கிேலா ேவப்பம் பிண்ணாக்ைகக் கலந்  க்குத் ர் ஒ  ைகயள  ைவத்  

ைவத்  தண்ணீர் கட்ட ேவண் ம். 

நான்கு நாைளக்கு ஒ  பறிப்  ெதாடர்ந்  எட்ட மாசம் வைர காய் பறிக்கலாம். 

ேமட் ப்பகுதியாக இ ந்தால், ஒ  வ ஷத் க்குப் பிறகும் கூட காய் கறிச்சுக்கிட்ேட இ க்கலாம். 

ஆனா, ஏ ம் ேநாய் வராட இ க்க ம். ஒ  பறிப் க்கு 70 தல் 80 கிேலா வைர காய் 

கிைடக்கும். ஓ  கிேலா 15 பாயில் இ ந்  20 பாய் வைரக்கும் இப்ப விற்பைளயாகு . 

நான் இ  வைரக்கும் 35 தடைவ காய் பறிச்சி க்ேகன். இ வைர 2,450 கிேலா 

கிைடத்தி க்கிற . அ  லமா 40 ஆயிரம் பாய்க்கு ேமல வ மானம் கிைடத்தி க்கிற . 

என்ேனாட நிலம் ேமட் ப்பகுதியத இ க்கிறதால இன் ம் நாப்பகு தடைவக்கு காய் பறிக்க 

ம். அ ல இன் ம் 2,800 கிேலா க்கு ேமல் கிைடக்கும்  எதிர்பார்க்கிேறன்” என்றார் 

உற்சாகத் டன். 


