
சிறப்பான வ மானம் த ம் சிவப் க்கீைர 

 

ஆங்கில ம த் வமாக இ ந்தா ம் சாி, பாரம்பர்ய ம த் வமாக இ ந்தா ம் சாி.. ஆேராக்ய 

வாழ் க்கு ம த் வர்கள் பாிந் ைரக்கும் பட் ய ல் த ல் இ ப்ப  கீைரகள் தான். 

அதனால்தான் சாப்பி ம் சமயத்தில், ‘கீைர ேவண்டாம்’ என்  ெசால் ம் குழந்ைதகளிடம் 

‘ம ந்  நிைனச்சிக்கிட்  ெகாஞ்சமா சாப்பிட் க்ேகா’ என்  ெசால்  ஊட்  வி வ  

வழக்கம். அந்தள க்குப் பயன்கைள அளிக்கக் கூ ய  கீைர! 

கீைரக க்கு நல்ல ேதைவ ெப கிக் ெகாண்ேட இ க்கிற . அதன் காரணமாகேவ அவற் க்கு 

க்கியத் வம் அளித் , தனிப்பயிராகேவ சாகுப  ெசய் ம் விவசாயிக ம் அதிகம் 

இ க்கிறார்கள். அந்த வைகயில், ெதாடர்ந்  கீைர சாகுப  ெசய்  வ கிறார் கன்னியாகுமாி 

மாவட்டம், வரங்கா  கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த ேசவியர். இவர் ேதாவாைள தா கா இயற்ைக 

விவசாயிகள் சங்கத் தைலவராக ம் இ க்கிறார். 

ஒ  ஏக்காில் மீன் வளர்ப் , ஒ  ஏக்காில் மரவள்ளி சாகுப  : 25 ெசன் ல் வாைழ, இைவகேளா  

நான்கு ெசன் ல் சிவப் க்கீைரைய ம் சாகுப  ெசய்  வ கிறார் ேசவியர். 

50 நாளில் அ ைட ! 

‘சிவப் க்கீைரக்கு வண்டல் மண் ஏற்ற . கீைரக க்குப் பட்டம் பார்க்க ேவண் ய அவசியம் 

கிைடயா . அேத ேநரத்தில் ெபாிய பராமாிப் ம் ேதைவப்படா . கீைரக க்கு ெப ம்பா ம் 

விைதகைள அப்ப ேய பாத்திகளில் விதான் விைதப்பார்கள். ஆனால் நாற் ப்பாவி சாியான 



இைடெவளியில் நாற்  நட  ெசய் ம்ேபா , வளர்ச்சி நன்றாக இ க்கும். சீக்கிர ம் வளர்ந்  

வி ம். இப்ப  ெசய் ம் ேபா  விைத்ப்பி ந்  50 நாட்க க்குள் அ வைடைய த்  

விடலாம். 

20 ச ர  பரப்பில் மண்ைண நன்றாகக் கிளறி சாம்பல் மற் ம் ெதா ரம் ஆகியவற்றில் தலா 20 

கிேலா அள க்குப் பரப்ப ேவண் ம். அதில் விைதகைளத் வி விைதத் , வாளியில் நீர் 

ெதளித்  வர ேவண் ம். விைதத்த 25-ம் நா க்கு ேமல் நாற் கைள எ த்  நட  ெசய்யலாம். 

12 அ யில் பாத்தி! 

4 ெசன்ட் நிலத்ைத நன்றாகக் கிளறி, 50 கிேலா சாம்பல், 100 கிேலா ெதா ரம், 1 கிேலா   

ெபா த்த கடைலப் பிண்ணாக்கு, 2 கிேலா  ெபா த்த ேவப்பம்  பிண்ணாக்கு ஆகியவற்ைறப் 

பரப்பி கிளறிவிட ேவண் ம். பிறகு, 12 அ  நீளம் இரண்டைர அ  அகலத் க்குப் பாத்திகைள 

அைமத் க் ெகாள்ள ேவண்டம். ஒவ்ெவா  பாத்திக்கும் இைடயில் க்கால் அ  இைடெவளி 

(வாய்க்கால்) இ க்க ேவண் ம். 

ஏ  அங்குலம் இைடெவளி! 

ஒவ்ெவா  பாத்தியி ம் கீைர நாற் கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். வாிைசக்கு வாிைச, ெச க்குச் 

ெச  ஏ  அங்குலம் இைடெவளி இ க்க ேவண் ம். கீைரக்குத் தண்ணீர் மிக ம் அவசியம் 

என்பதால், ெச ம்பாக தண்ணீர் கட்ட ேவண் ம். நட  ெசய்த 7-ம் நாள் 250 மில்  மீன் அமிலக் 

கைரசைல பத்  ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். மீன் க வியத் தண்ணீைர ஒ  

நாள் அப்ப ேய ைவத்தி ந் , ம நாள் சாி பங்கு தண்ணீர் கலந்  ெச கள் மீ  வாரம் ஒ  

ைற ெதளிக்க ேவண் ம். (கன்னியாகுமாி பகுதியில் மீன் பிரதானமான உண  என்பதால், 

மீன்கைளக் க விய தண்ணீைர இவர் இ ெபா ளாகப் பயன்ப த் கிறார். அைனவ க்கும் இ  

சாத்தியமில்லாத விஷயம் என்பதால், பதிைனந்  நாட்க க்ெகா  ைற மீன் அமிலத்ைதத் 

ெதளித் க் ெகாள்ளலாம்). 

நட  ெசய்த 15-ம்  நாள் ைகப் ச்சிவிரட்  ெதளித்தால் ச்சிகள் அண்டா . இவற்ைற 

மட் ம் ெசய்தாேல ேபா ம், நாற்  நட  ெசய்த இ பத்ைதந்  நாட்களில் கீைர அ வைடக்குத் 

தயாராகி வி ம். 



சாகுப ப் பாடத்ைத த்த ேசவியர் ெதாடர்ந் , “ நா  ெசன்ட் நிலத்தில் குைறந்தள  1,000 

கட்  கீைர கிைடக்கும். ஒ  கட்  ஆ  பாய்க்கு விற்பைனயாகு . திட் விைள 

சந்ைதயில்தான் கீைரைய விற்பைன ெசய்கிேறன். விைதத்  நாத்  வளர்வதற்கு 25 நாள், நாத்  

நட  ெசய்தபிறகு கீைர அ வைடக்கு 25 நாள் என்பதால், நாத் ப்பா ற க்கு தனியா இடம் 

ஒ க்கி ைவக்க ேவண் ம். நாத்ைத எ த்  நட்ட உடேனேய அ த்த நட க்கு நாத்  பாவி 

விட் ட்டா ெதாடர்ந்  மாசா மாசம் கீைர அ வைட ெசய்  வ மானம் பார்க்க ம் என்றார். 

4 ெசன்ட் ல் கீைர சாகுப   ெசய்ய ேசவியர் ெசால் ம் ெசல  – வர  கணக்கு 

விவரம் ெசல  வர  

வயல் தயாாிப்  250  

விைத, நாற்றங்கால் மற் ம் 
நட க் கூ   

450  

இ ெபா ட்கள் 500  

ேபாக்குவரத்  200  

கீைரக் கட் கள் 1,000 லம் 
வர  

 6,000 

ெமாத்தம் 1,400 6,000 

நிகரலாபம்  4,600 

 

கூன் வண் கைளக் கட் ப்ப த் ம் வாைழத் தண் ! 

கூன்வண் , வாைழயின் தண்ைடச் ைளத்  வி வதால், தண் க்கு ேவண் ய சத் க்கள் 

கிைடக்காமல் காய் ெப க்காமல் ேபாய் வி ம். இவ்வண்ைடக் கட் ப த்த ெப ம்பாலாேனார் 

ரசாயனப் ச்சிக்ெகால் ையத்தான் பயன்ப த் கிறார்கள். அப்ப ப் பயன்ப த் ம்ேபா  அந்த 

ரசாயன விஷத்தின் எச்சம். இரண்  மாதம் வைர மரத்தில் இ க்கத்தான் ெசய் ம். இைதக் 

கட் ப்ப த்த இயற்ைக ைறயில் எளிைமயான தீர்  இ க்கிற . கூன்வண்  ெபா வாக 

ேதாட்டம் வ ம் உள்ள அைனத்  மரங்கைள ம் ஒேர ேநரத்தில் தாக்கா . அைவ தாக்கிய 

மரங்களில் ப ப்  நிற பிசின் ெவளி வ ம். அந்த மரங்கைளக் கண்டறிந்  ேதாட்டத்ைத விட்ேட 

அப் றப்பத்தி விட ேவண் ம். 



அ த் , வழக்கமாக அ வைட ெசய் ம் வாைழ மரத்தின் தண் கைள, இரண்ட  நீளத் 

ண் களாக ெவட் , இரண்டாகப் பிளந்  வாைழத் ேதாட்டத் க்குள் ஆங்காங்கு ேபாட 

ேவண் ம். அவற்றின் மீ , காய்ந்த வாைழ இைலகைளப் ேபாட:  ைவக்க ேவண் ம். ஒ  

ஏக்க க்கு இரண்  வாைழ மரங்கைள ெவட் ப் ேபாட்டாேல ேபா மான . இப்ப ப் 

ேபாடப்ப ம் தண் ன் வாசைனயில் ஈர்க்கப்ப ம் கூன்வண் கள், இவற்றில் வந்  தஞ்சம் கும். 

அைவ ெமாத்தமாக ேசர்ந்தபிறகு, அப்ப ேய அவற்ைற நாம் அழித்  விடலாம். இந்த வண் கள் 

விளக்குப்ெபாறியில் சிக்கா . ஆனால், வாைழத் தண் களில் சிக்கி வி ம்.  

ெதாடர் க்கு, கிளாட்சன் ராபின், அைலேபசி : 94431 - 26060 


