
ங்கில் ேதாப்பில் ஊ பயிராக காளான்! 

 

காளான் வளர்ப்  என்றாேல.. ைவக்ேகா ம், ெகாட்டைக ம் கட்டாயம் இ க்கும். ஆனால், 

இைவ இரண் ம் இல்லாமல் ங்கில் ச குகைளப் பயன்ப த்தி, ங்கில் ேதாப்பில் உள்ள  

ங்கில் சுழிகளில் ப ைககைளத் ெதாங்கவிட்  காளாைன உற்பத்தி ெசய்  அசத்தி வ கிறார்.. 

தஞ்சா ர் மாவட்டம், உைடயார் ேகாவில் பகுதிையச் ேசர்ந்த பாலசுப்ரமணியன். 

ேகாட் ர் காந்தவனம் எ ம் கிராமத்தில் இ க்கும் இவ ைடய ேதாப்பில் ைழந்தால்.. 

மரங்களில் ளியாகத் ெதாங்கிக் ெகாண் க்கும் காளான் ப ைககள்தான் நம்ைம 

வரேவற்கின்றன. அவற்ைற வ யப ேய ேபசத் ெதாடங்கிய பாலசுப்ரமணியன், இந்த ங்கில் 

எல்லாேம ‘வல்காீஸ் கிாீன்’ ரகத்ைதச் ேசர்ந்த . ஏக்க க்கு 1,500 கன் கள் தம் 10 ஏக்காில் 

ள்ளில்லா ங்கில் நட  ெசய்  ஏ  வ டமாகிற . வழக்கமாக ங்கிைல 15 அ க்கு 15 அ  

இைடெவளியில் ந வாங்க. ஏக்க க்கு 200 கன் கள் வைரக்கும் வ ம். நான் அடர் நட  

ைறயில் ஏக்க க்கு 1,500 கன் கைள நட  ெசய்தி க்ேகன். 

பாைத காட் ய பல்கைலக்கழகம்! 

அடர்த்தியாக இ ப்பதால் நட  ெசய்த 2-ம் வ டத்திேலேய அதிகமான நிழ ம், குளிர்ச்சி ம் 

கிைடக்கிற . ஒ  ஏக்காி ந்  வ டத்திற்கு 30 டன் ச கு கிைடக்கிற . பத்  ஏக்காி ம் 300 

டன் கிைடக்கும். ஒ  கட்டத்தில் இந்தச் ச ைக ம், குளிர்ச்சியானச் சூழைல ம் ைவத்  ‘காளான் 

வளர்த் ப் பார்க்கலாம் என்ற எண்ணம் வந்த . இ  ெதாடர்பாக, தமிழ்நா  ேவளாண் 

பல்கைலக்கழகத்தின் காளான் வளர்ப் த் ைற தைலவர் ேபராசிாியர் பிரகாசம், தஞ்சா ர் 

காட் த் ேதாட்டத்தி க்கும் மண் நீர் ஆராய்ச்சி நிைலயத் தைலவர் சந்திரேசகர் இரண்  



ேபாிட ம் ஆேலாசைன ேகட்ேடன். ைதாியமாக ெசய்யலாம் என்  நம்பிக்ைக ெகா த்தேதா , 

இலவசமாேவ காளான் விைதைய ம் ெகா த்  உற்சாகப்ப த்தினாங்க. உடன யாக காளான் 

வளர்ப்பில் இறங்கிட்ேடன். 

கடந்த ஏ  மாசமாக சிப்பிக்காளாைன உற்பத்தி ெசய் , விற்பைன பண்ணிக்கிட்  இ க்கேகன். 

காளான் வளர்ப்பதனால், ங்கிேலாட வளர்ச்சி எந்த வைகயிைல ம் பாதிக்கா . வழக்கம் ேபால் 

ஒவ்ெவா  வ ட ம் ஒ  குத் க்கு நான்கு ங்கில் உ வாகிக்கிட்ேடதான் இ க்கும். 

இரட்ைட வாிைச நட ! 

ள் இல்லா ங்கில் எல்லா வைகயான  மண்ணி ம் சிறப்பாக வள ம். இரண்  சால் உழ  

ஒட் ய நிலத்தில், வாிைசக்கு வாிைச 5 அ ம், ெச க்கு ெச  5 அ ம் இ ப்ப  ேபால் 

குழிகைள எ க்க ேவண் ம். இரண்  வாிைச ந்த டன் 10 அ  இைடெவளி இ க்க 

ேவண் ம். இப்ப  இரட்ைட வாிைச ைறயில்  ெந க்கமாக நட  ெசய்தால்தனர், காளான் 

வளர்ப் க்குத் ேதைவயான நிழ ம் குளிர்ச்சி ம் கிைடக்கும். ஒ  ஏக்கர் க்க இரட்ைட வாிைச 

குழிகள் எ த்தால்.. சுமார் 1,500 குழிகள் வைர எ க்கலாம். ஒவ்ெவா  குழி ம் 2 அ , நீளம், 

அகலம்  ஆழத்தில் இ க்க ேவண் ம். 

குழிக்கு தலா 10 கிேலா மட்கிய ெதா ரம் தம் ேபாட் , மண்ணால் , 4 அங்குல ஆழத்தில் 

கன்ைற நட  ெசய்  தண்ணீர் விட ேவண் ம். அதன் பிறகு, ன்றாம் நாள் ஒ  தடைவ 

தண்ணீர் விட ேவண் ம். பிறகு, வாரம் இரண்  ைற ம், ன்ற மாதத்திறக்குப் பிறகு, வாரம் 

ஒ  ைற ம், ஆ  மாதங்க க்கு பிறகு, 10 நாட்க க்கு ஒ   ைற ம், ஓராண் க்கு பிறகு 

மாதம் ஒ  ைற ம் தண்ணீர் தர ேவண் ம். 

ஏக்க க்கு .50 ஆயிரம்! 

நடவி ந்  3-ம் மாதம் தலா 10 கிேலா மட்கிய ெதா ரத்ைத ஒவ்ெவா  ங்கில் குத்ைத 

சுற்றி ம் வ ேவண் ம். தல் ஆண்  மட் ம் ன்  மாதங்க க்கு ஒ  ைற ம், அதன் 

பிறகு ஆண் க்கு ஒ  ைற ம் இேத அள  ேம ரம் ெகா த்தால் ேபா ம். நடவி ந்  

ன்றாண் க க்கு பிறகு, ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ஏக்க க்கு குைறந்தபட்சம் 2 ஆயிரம்  5ங்கில் 

கழிகைள ெவட்  விற்பைன ெசய்யலாம். சந்ைதயில் ஒ  ங்கி க்கு 40 பாயி ந்  80 



பாய் வைர விைல கிைடக்கிற . ெவட் க்கூ , ேபாக்குவரத்த உட்பட எல்லா ெசல க ம் 

ேபாக, ஏக்க க்கு குைறந்தபட்சம் 50 ஆயிரம் பாய் லாபம் கிைடக்கும். 

தண்ணீர் ெசட்டக்கூடா ! 

காளான் வளர்ப் க்கு க்கிய ஊடகமாக இ ப்ப  ைவக்ேகால். இதற்கு பதிலாகத்தான் ங்கில் 

ச குகள் பயன்ப கின்றன. இந்தச் ச குகைள நான்கு மணிேநரம் தண்ணீாில் ஊற ைவத் , 

பிறகு ஒ  மணி ேநரம் ேவக ைவக்க ேவண் ம். அதன் பிறகு, நிழ ல் ச குகைள பரப்பி, அைர 

மணிேநரம் உலர்த்த ேவண் ம். ச கில் ேலசான ஈரம் இ க்கலாம். ஆனால்,ைகயில் அள்ளி 

பிழிந்  பார்த்தால், தண்ணீர் ெசாட்டக் கூடா . தண்ணீர் ெசாட் னால், மீண் ம் சிறி  ேநரம் 

உலர்த்த ேவண் ம். அைர கிேலா ச ைக ஊற ைவத்  ேவக ைவத்  உலர்த்தினால், இரண்டைர 

கிேலாவாக எைட கூ யி க்கும். இந்த ச குகைள காளான் ப ைககள் தயாாிக்கும்ேபா  

பயன்ப த்த ேவண் ம். 

ப ைக தயாாிப் ! 

இரண்  அ  உயர ம், ஒ  அ  அகல ம் உள்ள பா த்தீன் ைபயின் ஒ  ைனைய பிளாஸ் க் 

ஒயரால் கட் , அதன் உள்ேள நான்கு அங்குலம் (10 ெச.மீ) உயரத்திற்க்க விைதையப் பரவலாகத் 

வ ேவண் ம். மீண் ம் நான்கு  அங்குல உயரத்திற்க்கு ச ைக நிரப்பி, 30 கிராம் விைதையத் 

வி, மீண் ம் ச ைக நிரப்ப ேவண் ம். இ ேபால் ஒ  ைபயில் ன்  அ க்குகளாக காளான் 

விைத ம், நான்கு அ க்குகளாக ச கும் இ க்கமா  அைமத் , ைபயின் தைலப்பகுதிைய 

இ க்கமாகக் கூட் னால்.. காளான் ப ைக தயாராகிவி ம். 

நான்கு ற ம் சணல் சாக்கு! 

ங்கில் ேதாப்பில் அதிக நிழ ம் குளிர்ச்சி ம் நிைறந்த பகுதிைய ேதர்ந்ெத த் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம். அந்த இடத்தி க்கும் ங்கில் மரங்கேளா  ேசர்த்  சுமார் ஒ  ெசன்ட் நிலத்ைத 

சாக்குகைள தைரயில் படாதவா   கட்  த ப்ப ஏற்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். தைரயி ந்  

அைர அ  உயரத்திற்க்கு ேமல் ஆரம்பித் , நான்க  உயரம் வைர வ ம் வைகயில் கட்ட 

ேவண் ம். ந வில் இ க்கும் ங்கில் மரங்களில் காளான் ப ைககைளக் கட் த் ெதாங்கவிட 

ேவண் ம். ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக இரண்  ன்  ைபகைள ெதாங்கவிடலாம். இரண்  ங்கில் 

மரத்திற்க்கு இைடேய ஒ  குச்சிையக் கட் , அதி ம் ைபகைள ெதாங்கவிடலாம். 



16-ம் நாள் அ வைட! 

காளான் வளர்ச்சிக்குத் ேதைவயான குளிர்ச்சியானச் சூழைல ஏற்ப த் வதற்காக சாதாரணப் 

ப வத்தில் தின ம் இ ேவைள ம், ேகாைடக் காலத்தில் ன்  ேவைள ம் சாக்குகளின் மீ  

தண்ணீர் ெதளிக்க ேவண் ம் (மைழக்காலத்தில் காளான் வளர்ப்ைப நி த்தி ைவக்க ேவண் ம்). 

ப ைகையத் ெதாங்கவிட்டதி ந் , 3-ம் நாள் காளான் வளரத் ெதாடங்கும். 10-ம் நாள்  ப ைக 

வ ம் ெவள்ைள நிறத்தில் ஞ்ைச படர்ந்தி க்கும். 13-ம் நாள், பா த்தீன் ைபயில் 

ைளயிட் க் ெகாண்  ெமாட்  ெவளியில் வர ெதாடங்கும். 16-ம் நாள் அ வைட ெசய்யலாம். 

அதி ந்  வாரம் ஒ  ைற என ெமாத்தம் ன்  ைற (16,23,30-ம் நாட்கள்) அ வைட 

ெசய்யலாம். 30-ம் நாள் ப ைகயின் ஆ ள் ந் வி ம். ன்  அ வைடக்கும் ேசர்த்  ஒ  

ப ைகயில் இ ந்  ெமாத்தம் 350 தல் 500 கிராம் காளான் கிைடக்கம். சராசாியாக 400 கிராம் 

கிைடக்கும். 

மாதம் 750 ப ைககள்! 

ன்  அ வைடக்குப் பிறகு, ப ைகயில் உள்ள ச குகைள ேதாட்டத்திற்குள்ேளேய 

ெகாட் விட் , பா த்தீன் ைபைய அப் றப்ப த்திவிட ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ 

ெதாங்கவிடப்பட் ந்த மரத்தில் அேத எண்ணிக்ைகயில் திய ப ைககைளத் ெதாங்கவிட 

ேவண் ம். ஆரம்பத்தில் ஒேரய யாக ப ைககைள தயாாித் க் கட்டாமல் தின ம் 25 

ப ைககைளத் தயாாித் த் ெதாங்கவிட்டால், ஒ மாதத்தில் 750 ப ைககள் தயாராகிவி ம். 

இதில் இ ந்  தின ம் சுழற்சி ைறயில் அ வைட ெசய்யலாம். 

இப்ப  ஒ  ெசன்ட் இடத்தில் ெதாடங்கி, ேதாட்டம் வ ேம காளான் வளர்ப்ைப 

ேமற்ெகாள்ளலாம். ஆனால், ஆட்கள் மற் ம் விற்பைன வாய்ப்ைப நன்கு உ திப்ப த்திக் 

ெகாண் , அதன் பிறகு அதிக அளவில் உற்பத்தி ெசய்வ  நல்ல . 

ஒ  ப ைகயி ந்  சராசாியாக 400 கிராம் கிைடக்கும் என்றால் 750 ப க்ைககள் லமாக 300 

கிேலா காளான் கிைடக்கும். ஒ  கிேலா 100 பாய் என்  ைவத் க் ெகாண்டால் மாதத்திற்கு 30 

ஆயிரம் பாய் வ மானம் கிைடக்கும். எல்லாச் ெசல க ம் ேபாக, 15 ஆயிரம் பாய் லாபமாக 

கிைடக்கும். மைழக் காலத்தில் ங்கில் ேதாட்டத்தில் அதிகமான ஈரம் இ க்கும். அதனால் 

ேதாட்டத்திற்குள்ேளேய கால் ைவக்க யா . அந்தப் ப வத்தில் மட் ம் காளான் வளர்ப் க்கு 

ஓய்  ெகா த்திடலாம். 



காளாைன ெப ம்பாலானவங்க இப்ப பயன்ப த்த ஆரம்பிச்சுட்டதால், ேதைவ அதிகமாேவ 

இ க்கு. அதனால் விற்பைனயில் வில்லங்கம் எ ம் இல்ைல. உள் ர்  சூப்பர் மார்க்ெகட், 

பார்ட்ெமண்டல் ஸ்ேடார், ேபக்காிகளிேலேய ெமாத்தமாக வங்கிப்பாங்க. 

ெதாடர் க்கு 

பாலசுப்ரமணியன், அைலேபசி : 94864-08384  

ஆதாரம்: பசுைம விகடன் ெவளியீ  10.05.11 www.vikatan.com 

 


