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�ரத்்�ெசய்ய உத�ம் . 

இந்த   -   "  “�ற்களில்லா சப்பாத்�க்கள்ளி மாற்�த் �வனப்ப�ர்
ஆவணத்ைத ெவளிகெ்காணரவ்�ல் ஆ�ரியரக்ள் ��ப்�டத்தக்க    
�யற்�கைள ேமற்ெகாண்ட�ல் நான் ம�ழ்ச�்யைட�ேறன்   . 
அவரக்ளின் க�ன உைழப்ைப நான் பாராட�்வ�டன் இந்த    ,   
சாதைனக்� அவரக்ைள வாழ்த�்�ேறன் இந்த ெவளி�� மானாவாரி  .    
மற்�ம் வறண்ட நிலப் ப�� �வசா�க�க்� �கப்ெபரிய உத�யாக       
இ�க்�ம் என்� மனதார நம்��ேறன்   . 

இயக்�னர்

பாரம்பரியமாக இந்�ய �வசாயம் மானாவாரி �வசாயத்ைதேய 
ெபரி�ம் நம்���க்�ற�. இந்�ய �வசாயத்�ன் வளரச்�்ையத் 
தக்கைவத�்க் ெகாள்வ�ல் மானாவாரி �வசாயம் �க�ம் 
�க்�யமான� ஏெனன்றால் இந்தப் ப��யான� �மார ் 40% மக்கள் 
ெதாைக மற்�ம் 60% கால்நைடகளின் வாழ்�டமா�ம். ேம�ம், இப்ப�� 
உல�ன் �ராமப்�ற மக்களின் வாழ்வாதரமா�ம். �மார ்80% உல�ன் 
மற்�ம்  63%  இந்�யா�ன்  ேவளாண்ைம  மைழையச ்  சாரந்்த�, 
�க்கலான�,  மற்�ம் அ�க �த�� ெசய்யப்படாத�.  கால்நைட 
வளரப்்� இந்�ய �ராமப்�றங்களின் �க்�ய ெபா�ளாதார 
ஆதாரமா�ம்.  ேத�ய ெபா�ளாதாரத்�ற்� மகத்தான பங்களிப்ைப 
அளித்த ேபா��ம் கடந்த �ல ஆண்�களில் கால்நைடகளின் 
பால்வளம் �ைறய ெதாடங்��ள்ள�, இதற்� �க �க்�யக் காரணம் 
�ைறயற்ற ஊடட்சச்த�்,  �காதாரப் பராமரிப்� மற்�ம் தரமற்ற 
�வன�ம் ஒ� �க்�ய காரணமா�ம்.  ெப�ம்பா�ம்,  �வசா�கள் 
தங்களின் கால்நைடகளின் �வனத் ேதைவைய ைவக்ேகால்கள், 
ேமய்சச்ல்,  �வனப்ப�ரக்ள் வளரத்்தல்,  மற்�ம் �ைலெகா�த�் 
சந்ைத�ல் �வனம் வாங்�தல் �லம் நிைறேவற்��றாரக்ள். எனி�ம் 
தரமான �வனம் �ைடப்ப� ஒ� �க்�யமான தைடயாகேவ உள்ள�. 
எனேவ �வனத் ேதைவைய �ரத்்�ெசய்ய �ற்களில்லாத 
சப்பாத்�க்கள்ளிகைள மானாவாரி மற்�ம் தரி� நிலங்களில் நட� 
ெசய்வ� என்ப� ஒ� மாற்�ச ் �ந்தைனயா�ம். 
சப்பாத்�க்கள்ளிகைள சாைல ஓரங்கள்,  கர� �ரடான நிலங்கள், 
மற்�ம் வயல் வரப்�களில் அ��கப்ப�த�்வ�ன் �லம் 
கால்நைடகளின் ஊடட்சச்த�்,  �வன மற்�ம் சக்�த் ேதைவகைள 
மானாவாரி மற்�ம் தரி� நிலங்களி��ந்� �ரத்்� ெசய்ய���ம். 
சப்பாத்�க்கள்ளிைய ஒ� மாற்�ப் ப�ராக அ��கப்ப�த�்வ�ன் 
�லம் இந்�யப் �ல்ெவளி மற்�ம் �வனப்ப�ர ் ஆராய்ச�் நிைலயம் 
ெப�ம் �யற்�கைள எ�த�்வ��ற�. அந்த �யற்�கைளப் பற்��ம் 
சப்பாத்�க்கள்ளிகளின் ெதா�ல்�டப்ங்கள் பற்��ம் அைனவ�ம் 

�ன்�ைர



உண�ப் பா�காப்ைப உ�� ெசய்வதற்�ம் உதவக்��யைவ இளம்    .  
சப்பாத்�க்கள்ளிகளின் படை்டகளில் உள்ள நீரச்ச்த்தான� வறண்ட     
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ெதரிந்� பயன்ப�ம் வைக�ல் இந்த ைகேய� உ�வாக்கப்பட�்ள்ள�. 
இந்த ைகேயட�்ன் �ன்ேனற்றத்�ற்கான க�த�்கள் மற்�ம் 
பரிந்�ைரகைள மனப்�ரவ்மாக வரேவற்�ேறாம் மற்�ம் இயக்�னர ்
ஐ.�.எஃப்.ஆர.்ஐ. �ன் வ�காடட்ைல நன்��டன் ஏற்�கெ்காள்�ேறாம்.  
இந்த ப�ப்ைப உ�வாக்க உத�ய �ஞ்ஞானிகள் மற்�ம் அ த�் சக ைன
ஊ�யரக்�க்�ம் நன்�ைய ெதரி�த�்க் ெகாள்�ேறாம். இ��யாக, 
ப�ப்ைப ெவளி�ட நி� வழங்� உத�ய ஐ. �. எ. ஆர.் �. எ. (ICARDA)- ம் 
மனமாரந்்த நன்�ைய ெதரி�த�்கெ்காள்�ேறாம். 

ஆ�ரியரக்ள்

த�ழ்நா� இந்�யா�ன் ெதன்ேகா��ல் அைமந்�ள்ள�.  த�ழகம் 
���யல் ரீ�யாக 8 °5' மற்�ம் 13° 35' வடக்� அடச்ேரைக மற்�ம் 76° 14' 
மற்�ம் 80° 21' �ழக்� �ரக்்கேரைக இைடேய அைமந்�ள்ள�. இதன் 
காலநிைலயான� வறண்ட ஈரப்பத�ள்ள �ழ்நிைல �தல் வறண்ட 
ஈரப்பத�ல்லா �ழ்நிைல உள்ள மாநிலமா�ம். இங்� மாரச் ்�தல் ேம 
வைர ேகாைடகால�ம்,  �சம்பர ் �தல் மாரச் ் வைர �க ேலசான 
�ளிரக்ால�ம் மற்�ம் அக்ேடாபர ்�தல் நவம்பர ்வைர மைழ கால�ம் 
இ�க்�ம். இப்�ரேதசம் அ�க மைழைய வட�ழக்� ப�வமைழயா�ம் 
(48%) மற்�ம் 32% மைழெபா�ைவ ெதன்ேமற்� ப�வமைழயா�ம் 
ெப��ன்ற�. ேவளாண்ைம�ம், மற்�ம் ேவளாண் சாரந்்த �ைறக�ம் 
த�ழ்நாட�்ன் �கப்ெபரிய வாழ்வாதாரமா�ம்.  மாநிலத்�ல் 
�ராமப்�ற ��ம்பங்களில் �ன்�ல் ஒ� ப���னர ் தங்கள் 
வாழ்வாதாரத்�ற்காக �வசாயத்ைத �தன்ைமயாக நம்��ள்ளனர,் 
அவரக்ளில் 93 சத��தம் �� மற்�ம் �� �வசா�கள். த�ழ்நாட�்ன் 
ெமாத்தப் ���யல் பரப்பள� 130.33 லடச்ம் ெஹக்டர,் இ�ல் 16.5% (21.57 
லடச்ம் ெஹக்டர)் வனப்ப��யாக�ம், 33.35% (43.47 லடச்ம் ெஹக்டர)் 
�வசாய   நிலங்களாக�ம்,   0.83%   (1.08   லடச்ம்   ெஹக்டர)் 
�ல்ெவளியாக�ம் உள்ளன. �த�ள்ள 37.05% (48.29 லடச்ம் ெஹக்டர)் 
நிலங்கள் தரி� மற்�ம் இதரவைக நிலங்களா�ம். 

ெதாண்�� சத��தத்�ற்�ம் ேமற்படட் �வசா�கள் 
வ�ைமக்ேகாட�்ற்� �ழ் வாழ்பவரக்ள்,  அவரக்ேள 9 0 - 9 5 %  க்�ம் 
ேமற்படட் கால்நைடகைள ைவத்��க்�றாரக்ள். �வனத்�ற்காக �கச ்
��ய அளேவ நிலங்கள் ஒ�க்கப்ப��ன்றன.  எனேவ 
கால்நைடக�க்�த் தானிய ைவக்ேகால்கள் மற்�ம் சாைலேயாரப் 
�ற்கேள உணவா�ம். ஆைகயால் �ற்களில்லா சப்பாத்�க்கள்ளி ஒ� 
மாற்�த் �வனப்ப�ராக வறண்ட மற்�ம் தரி� நிலங்களில் �கக் 
�ைறந்த பராமரிப்�டன் கால்நைடக�க்�த் ேதைவயான ெமாத்த 
�வனத்�ல் 15 �தல் 20% வைர �வன நிவரத்்� ெசய்�ம் வல்லைம 
ெகாண்ட�.  ேம�ம் இைவ தரி� நிலங்களில் வள�ம் வ�ைம 

�ற்களில்லாத சப்பாத்�க்கள்ளிகள் த�ழ்நாட்�ன் மானாவாரி 
மற்�ம் தரி� நிலங்களில் பரப்�வ�ற்கான வாய்ப்�கள்
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அவரக்ளில் 93 சத��தம் �� மற்�ம் �� �வசா�கள். த�ழ்நாட�்ன் 
ெமாத்தப் ���யல் பரப்பள� 130.33 லடச்ம் ெஹக்டர,் இ�ல் 16.5% (21.57 
லடச்ம் ெஹக்டர)் வனப்ப��யாக�ம், 33.35% (43.47 லடச்ம் ெஹக்டர)் 
�வசாய   நிலங்களாக�ம்,   0.83%   (1.08   லடச்ம்   ெஹக்டர)் 
�ல்ெவளியாக�ம் உள்ளன. �த�ள்ள 37.05% (48.29 லடச்ம் ெஹக்டர)் 
நிலங்கள் தரி� மற்�ம் இதரவைக நிலங்களா�ம். 

ெதாண்�� சத��தத்�ற்�ம் ேமற்படட் �வசா�கள் 
வ�ைமக்ேகாட�்ற்� �ழ் வாழ்பவரக்ள்,  அவரக்ேள 9 0 - 9 5 %  க்�ம் 
ேமற்படட் கால்நைடகைள ைவத்��க்�றாரக்ள். �வனத்�ற்காக �கச ்
��ய அளேவ நிலங்கள் ஒ�க்கப்ப��ன்றன.  எனேவ 
கால்நைடக�க்�த் தானிய ைவக்ேகால்கள் மற்�ம் சாைலேயாரப் 
�ற்கேள உணவா�ம். ஆைகயால் �ற்களில்லா சப்பாத்�க்கள்ளி ஒ� 
மாற்�த் �வனப்ப�ராக வறண்ட மற்�ம் தரி� நிலங்களில் �கக் 
�ைறந்த பராமரிப்�டன் கால்நைடக�க்�த் ேதைவயான ெமாத்த 
�வனத்�ல் 15 �தல் 20% வைர �வன நிவரத்்� ெசய்�ம் வல்லைம 
ெகாண்ட�.  ேம�ம் இைவ தரி� நிலங்களில் வள�ம் வ�ைம 

�ற்களில்லாத சப்பாத்�க்கள்ளிகள் த�ழ்நாட்�ன் மானாவாரி 
மற்�ம் தரி� நிலங்களில் பரப்�வ�ற்கான வாய்ப்�கள்



ெகாண்டைவ என ஆராய்ச�் ���கள் ெதரி�க்�ன்றன.  எனேவ 
�ைறந்த பராமரிப்� மற்�ம் நீரத்்ேதைவ உள்ள சப்பாத்�க்கள்ளிைய 
கால்நைட �வசா�கள் மற்�ம் தரி� நிலம் ைவத�்ள்ளவரக்ள்   மாநில 
ேவளாண்பல்கைலக் கழகத்�ன் �லமாக�ம் மற்�ம் �வசாய 
ஆராய்ச�் நிைலயம் மற்�ம் ெதா�ல்�டப் பரிமாற்ற நிைலயத்�ன் 
�லமாக�ம் ெபற்� ப�ரிட�் பயன்ெபறலாம். வ. எண் தைலப்� ப. எண்
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இந்�யா�ல் ெப�ம்பான்ைமயான ஏைழகள் �ராமப்�றங்களில் 
வாழ்�ன்றனர.் அவரக்ளின் வாழ்வாதாரம் �வசாயத்ைத ��வ�ம் 
சாரந்்�ள்ள�. உலர ் நிலங்க�ம், மானாவாரி �வசாய�ம் �வசாய 
உற்பத்��ல் ெதாடரந்்� ஆ�க்கம் ெச�த�்ம் நிைலேய 
நா���வ�ம் உள்ள�. ேத�ய மானாவாரிப் ப�� ஆைணயத்�ன் 
கணகெ்க�ப்�ன்   ப�   �டட்த்தடட்   50   சத��த   �ராமப்�றத்  
ெதா�லாரக்ள் மற்�ம் 60 சத��த கால்நைட வளரப்்� மானாவாரி 
நிலங்கைளேய சாரந்்�ள்ளனர.்  இந்�யா�ன் மானாவாரி 
மண்டலங்கள்  ஆண்�ற்�  500  �தல்  1500  �.�  வைர  மைழ 
ெப��ன்றன.  இைவ  நாட�்ன்  நிகர  சா�ப�ப்  பரப்பள�ல்  60 
சத��தம் ஆ�ம். இவ்வைகயான நிலங்கள், நீரப்் பற்றாக்�ைறையத் 
த�ர அ�க நீர ் ஆ�யாதல்,  ேகாைடகாலங்களில் �க அ�க 
ெவப்பநிைல, �ைறந்த ஈரப்பதம் மற்�ம் மண் அரிப்� ஆ�யவற்றா�ம் 
பா�க்கப்ப��ன்றன. ப�ர ் உற்பத்��ல்,  நீர ் �க �க்�யமான 
காரணியாக இ�ப்பதால் மைழ�ன் ேபாதாைம மற்�ம் நிசச்யமற்ற 
தன்ைம ெப�ம்பா�ம் ப�ர ் சா�ப��ல் ெவற்� காண்ப�ல் 
இைட�றாக உள்ள�. இந்தத் ேதால்� உண�ப் பற்றாக்�ைற மற்�ம் 
பஞ்சத்�ற்� வ�வ�க்�ற�. இவ்வாறான ப��களில் உள்ள மக்கள் 
மற்�ம் கால்நைடகளின் வாழ்க்ைக க�னமாக�ம் மற்�ம் 
பா�காப்பற்றதாக�ம் அைம�ற�.  அத்தைகய ப��களின் மண் 
வைககள்  �க�ம் வளமற்றதாக�ம் உள்ளன.  ேம�ம்,  இந்தக் 
காலநிைல�ல் உள்ள நிலங்கள் ெப�ம்பா�ம் �வப்� மற்�ம் 
பாைலவன மண் வைகையச ்  சாரந்்தைவ.  இவ்வைகயான மண் 
வைககள் �ைறந்த கரிமக்  காரப்ன்,  மண் ஆழம் மற்�ம் ஈரப்பதம் 
ெகாண்டைவ. ேமாசமான வ�மான நிைலகள் மற்�ம் �ைறந்த ப�ர ்
சா�ப�த்�றன் காரணமாக �வசா�களால் மண்ணிற்� ஏற்ற 
உரங்கைள�ம் தர��வ�ல்ைல.  இவ்ைவயான �ழல்களில் 
சப்பாத்�க்கள்ளி ஒ� மாற்�த் �வனமாக வளம்வர அ�க வாய்ப்�கள் 
உள்ளன. எனேவ இந்த ப��களில் �ற்களில்லா சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் 
சாத்�யக்�� மற்�ம் �றைன ம�ப்�� ெசய்வ� �க�ம் அவ�யம். 

�ற்கள் இல்லாத சப்பாத்�க்கள்ளி
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இந்�யா�ல் ெப�ம்பான்ைமயான ஏைழகள் �ராமப்�றங்களில் 
வாழ்�ன்றனர.் அவரக்ளின் வாழ்வாதாரம் �வசாயத்ைத ��வ�ம் 
சாரந்்�ள்ள�. உலர ் நிலங்க�ம், மானாவாரி �வசாய�ம் �வசாய 
உற்பத்��ல் ெதாடரந்்� ஆ�க்கம் ெச�த�்ம் நிைலேய 
நா���வ�ம் உள்ள�. ேத�ய மானாவாரிப் ப�� ஆைணயத்�ன் 
கணகெ்க�ப்�ன்   ப�   �டட்த்தடட்   50   சத��த   �ராமப்�றத்  
ெதா�லாரக்ள் மற்�ம் 60 சத��த கால்நைட வளரப்்� மானாவாரி 
நிலங்கைளேய சாரந்்�ள்ளனர.்  இந்�யா�ன் மானாவாரி 
மண்டலங்கள்  ஆண்�ற்�  500  �தல்  1500  �.�  வைர  மைழ 
ெப��ன்றன.  இைவ  நாட�்ன்  நிகர  சா�ப�ப்  பரப்பள�ல்  60 
சத��தம் ஆ�ம். இவ்வைகயான நிலங்கள், நீரப்் பற்றாக்�ைறையத் 
த�ர அ�க நீர ் ஆ�யாதல்,  ேகாைடகாலங்களில் �க அ�க 
ெவப்பநிைல, �ைறந்த ஈரப்பதம் மற்�ம் மண் அரிப்� ஆ�யவற்றா�ம் 
பா�க்கப்ப��ன்றன. ப�ர ் உற்பத்��ல்,  நீர ் �க �க்�யமான 
காரணியாக இ�ப்பதால் மைழ�ன் ேபாதாைம மற்�ம் நிசச்யமற்ற 
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பா�காப்பற்றதாக�ம் அைம�ற�.  அத்தைகய ப��களின் மண் 
வைககள்  �க�ம் வளமற்றதாக�ம் உள்ளன.  ேம�ம்,  இந்தக் 
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பாைலவன மண் வைகையச ்  சாரந்்தைவ.  இவ்வைகயான மண் 
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உரங்கைள�ம் தர��வ�ல்ைல.  இவ்ைவயான �ழல்களில் 
சப்பாத்�க்கள்ளி ஒ� மாற்�த் �வனமாக வளம்வர அ�க வாய்ப்�கள் 
உள்ளன. எனேவ இந்த ப��களில் �ற்களில்லா சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் 
சாத்�யக்�� மற்�ம் �றைன ம�ப்�� ெசய்வ� �க�ம் அவ�யம். 
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மாற்�ப்ப�ராக �ற்களில்லா சப்பாத்�க்கள்ளி சா�ப� மற்�ம் 
பயன்பா�

சப்பாத்�க்கள்ளியான� கள்ளி ��ம்பத்ைதச ் சாரந்்த ஒ� 
ேபரினமா�ம்.  ெபா�வாக �ற்கள் உள்ள கள்ளி என்ேற 
அைழக்கப்ப�ம்.  ஆனால் �ற்கள் இல்லாத சப்பாத்�க்கள்ளி ஒ� 
�க்�யமான மாற்�ப்ப�ராக மானாவாரி நிலங்களில் மாறக்��ம். 
ஏெனன்றால் சப்பாத்�க்கள்ளியான� அ�க மக�ைல வறண்ட மற்�ம் 
மானாவாரி நிலங்களில் தரக்��ய �றன் உள்ள�. ேம�ம் ப�ரக்ள் 
வளர��யாத மண்ணி�ம் வாழக்��ய� மற்�ம் க�ைமயான 
காலநிைலைய�ம் தாங்கக்��ய�. இந்த �ற்களில்லாத 
சப்பாத்�க்கள்ளியான� மத்�ய மற்�ம் வட அெமரிக்கா�ன் 
பாைலவனங்களில் ேதான்���ந்தா�ம்,  இவ்வைகயான 
சப்பாத்�க்கள்ளிகள் வறண்ட மற்�ம் மானாவாரி நிலங்களில் 
நீண்டகாலமாகப் ப�ராகப் ப�ரிடப்ப��ன்றன.  ��ப்பாக 
இந்�யா�ன் �ல இடங்களில் �க �க்�ய வறண்ட நிலப்ப�ரா�ம். 
இந்தத் தாவரத்�ன் பழங்கள் மனிதரக்ள் உண்ணக்��யைவ மற்�ம் 
சரக்்கைர ேநாய்க்� ம�ந்தாக�ம் பயன்ப�த்தப் ப��ற�.  ேம�ம் 
�ல ப��களில் காய்க�யாக�ம் பயன்ப�த்த ப��ற�. 
கால்நைடக�க்�த் �வனமாக�ம்,  ேசாப்�,  சாயங்கள் மற்�ம் 
பைசகள் தயாரிக்�ம் ெதா�ற்சாைலக�க்� �லப்ெபா�ளாக�ம் 
பயன்ப��ற�.  இந்த சப்பாத்�க்கள்ளிகள் வய�ன் ேவ�யாக�ம் 
மற்�ம் மண் அரிப்ைபத் த�க்க�ம் உத��ன்றன. 
சப்பாத்�க்கள்ளிகள் அ�க நீரச்ச்த�் உள்ளைவ. இளைமப் ப�வத்�ல் 
95 சத��தம் வைர நீரச்ச்த�் இ�க்�ம். இ� கால்நைடகளின்  நீரத்் 
ேதைவைய 40 �தல் 100 சத��தம் வைர �ரத்்� ெசய்�ம் வல்லைம 
ெகாண்ட�.  இந்தத் தாவரங்கள் �ைவயானைவ,  அ�க 
ெசரிமானத்தன்ைம உள்ளைவ,  ேம�ம் எளி�ல் கைரயக்��ய 
�ரதசச்த�், �ண்ணாம்�சச்த�், சாம்பல் சத�் மற்�ம் ைவடட்�ன் ஏ 
ஆ�யைவ அ�கம் ெகாண்�ள்ளன. ஆனால் நாரச்ச்த�் மற்�ம் கசச்ா 
�ரதம் �ைறவாகேவ (5-10 சத��தம்) உள்ளன. இதன் காரணமாக இந்த 
சப்பாத்�க்கள்ளிைய �னசரி தனி உணவாக ெகா�க்கக்  �டா� 
ஆனால் மற்ற �வனங்க�டன் கலந்� நாெளான்�க்�  50 �ேலா �ராம் 
�தல் 70 �ேலா �ராம் வைர கால்நைடக�க்�த் தரலாம். 
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�ந்ேதல்கன்ட் �ராந்�யத்�ல் �ற்களில்லா சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் 
ேநாக்கம்

�ந்ேதல்கன்ட ் �ராந்�யம் இந்�யா�ன் ைமயப்ப���ல் 
அைமந்�ள்ள�.  இ� இந்�யா�ன் ெபா�ளாதாரத்�ல் �ற்படட் 
ப��யாக�ம், அ�க வறண்ட மற்�ம் மானாவாரி நிலங்கைளக் 
ெகாண்டதாக�ம் மற்�ம் �வசாயத்�ல் �ற்படட் ப��யாக�ம் 
உள்ள�.  ேம�ம் இ� �ைறந்த நிலத்த� நீர ் மற்�ம் 
மைழப்ெபா�ைவ�ம் ெகாண்ட ப��யா�ம்.  இங்�ள்ள 
�வசா�க�க்� 90 சத��த வ�மானம் கால்நைட வளரப்்� மற்�ம் 
�வசாயத்�ன் �லேம �ைடக்�ற�.  இவ்வைக பலன்த�ம் 
கால்நைடக�க்� காய்ந்த ச��கள் மற்�ம் சாைல ஓரங்களில் உள்ள 
கைளசெ்ச�க�ேம  உணவாக  வழங்க  ப��ற�  (67 சத��தம்). 
�ந்ேதல்கன்ட ் ப���ல் உள்ள மண் வளம், ஆழம் மற்�ம் ஈரப்பதம் 
அற்றைவ.  ேம�ம் இப்ப���ல் சாதகமற்ற காலநிைலேய 
ெப�ம்பா�ம் நில��ன்ற�. இவ்வைக பா�ப்�கள் உள்ள ப��களில் 
�ற்களில்லா சப்பாத்�க்கள்ளிைய அ��கப்ப�த�்வேத �க்�ய 
ேநாக்கமா�ம் மற்�ம் இதைன இந்�யா�ல் மாற்�த் �வனப்ப�ராக 
ஊக்��க்க நிைறய வாய்ப்�கள் உள்ளன. 

கால்நைடத் �வனமாக சப்பாத்�க்கள்ளி

ெபா�வாக,  சப்பாத்�க்கள்ளி பல ஆண்�கள் வா�ம் தாவர 
வைகையச ் ேசரந்்த�.  சப்பாத்�க்கள்ளி ஒ� ெஜேராஃைபட ் தாவர 
வைகையச ் ேசரந்்த�,  அதாவ� அைவ பாைலவனங்கள் ேபான்ற 
வறண்ட வாழ்�டங்களின் ��ர நீர ் �ைறபா�கைள சமாளிக்க 
ஏற்றைவ. அவற்�ன் தண்�கள் சைதப்பற்�ள்ளைவ, ேம�ம் அைவ 
வ�வத்�ல் உ�ைள அல்ல� தடை்டயானைவ.  சப்பாத்�க்கள்ளி�ல் 
ஒ� இைல ேபால ேதாற்றமளிக்�ம் ஒ� தடை்டயான தண்� �ளாேடாட ்
என்� அைழக்கப்ப��ற�. �ளாேடாடக்ைள �ைதகள் அல்ல� தாவர 
���வாக்கம் ெசய்�ம் ெபா�ளாகப் பயன்ப�த்தலாம் ) . ( படம் 1
சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் ஊடட்த�்க்களின் தரம் மற்�ம் அள� 
�ளாேடாடக்ளின் வய�, ப�வம் மற்�ம் ேவளாண் பராமரிப்�க்கைள 
ெபா�த்ேத அைம�ம்.  இந்தப் ப�ரில்  நாரச்ச்த�்,  கசச்ாப் �ரதம், 
பாஸ்பரஸ் மற்�ம் ேசா�யம் �ைறவாக உள்ளதால் இதற்� ஏற்றார ்
ேபால் உள்ள �வனத�்டன் கலந்ேத கால்நைடக�க்�த் தரேவண்�ம். 
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மாற்�ப்ப�ராக �ற்களில்லா சப்பாத்�க்கள்ளி சா�ப� மற்�ம் 
பயன்பா�

சப்பாத்�க்கள்ளியான� கள்ளி ��ம்பத்ைதச ் சாரந்்த ஒ� 
ேபரினமா�ம்.  ெபா�வாக �ற்கள் உள்ள கள்ளி என்ேற 
அைழக்கப்ப�ம்.  ஆனால் �ற்கள் இல்லாத சப்பாத்�க்கள்ளி ஒ� 
�க்�யமான மாற்�ப்ப�ராக மானாவாரி நிலங்களில் மாறக்��ம். 
ஏெனன்றால் சப்பாத்�க்கள்ளியான� அ�க மக�ைல வறண்ட மற்�ம் 
மானாவாரி நிலங்களில் தரக்��ய �றன் உள்ள�. ேம�ம் ப�ரக்ள் 
வளர��யாத மண்ணி�ம் வாழக்��ய� மற்�ம் க�ைமயான 
காலநிைலைய�ம் தாங்கக்��ய�. இந்த �ற்களில்லாத 
சப்பாத்�க்கள்ளியான� மத்�ய மற்�ம் வட அெமரிக்கா�ன் 
பாைலவனங்களில் ேதான்���ந்தா�ம்,  இவ்வைகயான 
சப்பாத்�க்கள்ளிகள் வறண்ட மற்�ம் மானாவாரி நிலங்களில் 
நீண்டகாலமாகப் ப�ராகப் ப�ரிடப்ப��ன்றன.  ��ப்பாக 
இந்�யா�ன் �ல இடங்களில் �க �க்�ய வறண்ட நிலப்ப�ரா�ம். 
இந்தத் தாவரத்�ன் பழங்கள் மனிதரக்ள் உண்ணக்��யைவ மற்�ம் 
சரக்்கைர ேநாய்க்� ம�ந்தாக�ம் பயன்ப�த்தப் ப��ற�.  ேம�ம் 
�ல ப��களில் காய்க�யாக�ம் பயன்ப�த்த ப��ற�. 
கால்நைடக�க்�த் �வனமாக�ம்,  ேசாப்�,  சாயங்கள் மற்�ம் 
பைசகள் தயாரிக்�ம் ெதா�ற்சாைலக�க்� �லப்ெபா�ளாக�ம் 
பயன்ப��ற�.  இந்த சப்பாத்�க்கள்ளிகள் வய�ன் ேவ�யாக�ம் 
மற்�ம் மண் அரிப்ைபத் த�க்க�ம் உத��ன்றன. 
சப்பாத்�க்கள்ளிகள் அ�க நீரச்ச்த�் உள்ளைவ. இளைமப் ப�வத்�ல் 
95 சத��தம் வைர நீரச்ச்த�் இ�க்�ம். இ� கால்நைடகளின்  நீரத்் 
ேதைவைய 40 �தல் 100 சத��தம் வைர �ரத்்� ெசய்�ம் வல்லைம 
ெகாண்ட�.  இந்தத் தாவரங்கள் �ைவயானைவ,  அ�க 
ெசரிமானத்தன்ைம உள்ளைவ,  ேம�ம் எளி�ல் கைரயக்��ய 
�ரதசச்த�், �ண்ணாம்�சச்த�், சாம்பல் சத�் மற்�ம் ைவடட்�ன் ஏ 
ஆ�யைவ அ�கம் ெகாண்�ள்ளன. ஆனால் நாரச்ச்த�் மற்�ம் கசச்ா 
�ரதம் �ைறவாகேவ (5-10 சத��தம்) உள்ளன. இதன் காரணமாக இந்த 
சப்பாத்�க்கள்ளிைய �னசரி தனி உணவாக ெகா�க்கக்  �டா� 
ஆனால் மற்ற �வனங்க�டன் கலந்� நாெளான்�க்�  50 �ேலா �ராம் 
�தல் 70 �ேலா �ராம் வைர கால்நைடக�க்�த் தரலாம். 
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�ந்ேதல்கன்ட் �ராந்�யத்�ல் �ற்களில்லா சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் 
ேநாக்கம்

�ந்ேதல்கன்ட ் �ராந்�யம் இந்�யா�ன் ைமயப்ப���ல் 
அைமந்�ள்ள�.  இ� இந்�யா�ன் ெபா�ளாதாரத்�ல் �ற்படட் 
ப��யாக�ம், அ�க வறண்ட மற்�ம் மானாவாரி நிலங்கைளக் 
ெகாண்டதாக�ம் மற்�ம் �வசாயத்�ல் �ற்படட் ப��யாக�ம் 
உள்ள�.  ேம�ம் இ� �ைறந்த நிலத்த� நீர ் மற்�ம் 
மைழப்ெபா�ைவ�ம் ெகாண்ட ப��யா�ம்.  இங்�ள்ள 
�வசா�க�க்� 90 சத��த வ�மானம் கால்நைட வளரப்்� மற்�ம் 
�வசாயத்�ன் �லேம �ைடக்�ற�.  இவ்வைக பலன்த�ம் 
கால்நைடக�க்� காய்ந்த ச��கள் மற்�ம் சாைல ஓரங்களில் உள்ள 
கைளசெ்ச�க�ேம  உணவாக  வழங்க  ப��ற�  (67 சத��தம்). 
�ந்ேதல்கன்ட ் ப���ல் உள்ள மண் வளம், ஆழம் மற்�ம் ஈரப்பதம் 
அற்றைவ.  ேம�ம் இப்ப���ல் சாதகமற்ற காலநிைலேய 
ெப�ம்பா�ம் நில��ன்ற�. இவ்வைக பா�ப்�கள் உள்ள ப��களில் 
�ற்களில்லா சப்பாத்�க்கள்ளிைய அ��கப்ப�த�்வேத �க்�ய 
ேநாக்கமா�ம் மற்�ம் இதைன இந்�யா�ல் மாற்�த் �வனப்ப�ராக 
ஊக்��க்க நிைறய வாய்ப்�கள் உள்ளன. 

கால்நைடத் �வனமாக சப்பாத்�க்கள்ளி

ெபா�வாக,  சப்பாத்�க்கள்ளி பல ஆண்�கள் வா�ம் தாவர 
வைகையச ் ேசரந்்த�.  சப்பாத்�க்கள்ளி ஒ� ெஜேராஃைபட ் தாவர 
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ஒ�நாைளக்�  50  �ேலா  �ராம்  �தல்  70 �ேலா  �ராம்  வைர 
கால்நைடக�க்�ம் மற்�ம் 6 �தல் 8 �ேலா �ராம் வைர ெசம்ம� 
ஆட�்க்�ம் தரலாம்.

படம் 1. சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் �ளாேடாடக்ள்

ெபா�வாக ஆ�க�க்� வறண்ட மற்�ம் மானாவாரி ப��களில் 
உலரந்்த தானிய ப�ரக்ள் மற்�ம் சாைல ஓரங்களில் உள்ள �ற்கள் 
மற்�ம் ெச�கள் ஆ�யைவேய ெகா�க்கப்ப��ன்றன.  இைவகள் 
ஆ�களின் ஊடட்சச்த�் மற்�ம் இைறச�் உற்பத்�க்கான ேதைவைய 
�ரத்்� ெசய்யா�.  அந்தத் த�ணங்களில் �ளாேடா�கள் கலந்� 
ெகா�ப்ப� ஊடட்சச்த�்த் ேதைவைய �ரத்்� ெசய்�ற�. உதாரணம் 
�ளாேடா�கள் கலந்� ெகா�த்த ெசம்ம� ஆட�்ன் ஒ�நாளின் எைட 
அ�கரிப்� 50 சத��தமா�ம் (145 �ராம்). �ளாேடா�கைள �ரதசச்த�் 
உள்ள �வனங்க�டன் கலந்� ெகா�த்ேதாேமயானால்,  இ� �ற 
தானிய ேதைவைய அறேவ நீக்���ம்.  ேம�ம் நீரச்ச்த�் உள்ள 
சப்பாத்�க்கள்ளியான� கால்நைடகளின் நீரத்்ேதைவையப் �ரத்்� 
ெசய்�ம் �வனமாக வறண்ட �ழ்நிைல�ள்ள இடங்களில் 
�ளங்��ற�.

4

காலநிைல

சப்பாத்�க்கள்ளி ஒ� வறண்ட நிலத் தாவரமாக இ�ப்பதால் ெவப்ப 
மண்டலங்களில் நன்றாக வாழக்��ய�,  6 0 º � �தல் 7 0 º � வைர 
ெவப்பநிைலையத் தாங்க ��ய�. இந்தத் தாவரத்�ற்� 200-700 �.� 
மைழ ேதைவப்ப��ற�.  ேம�ம் உைறபனி,  ஆலங்கட�் மற்�ம் 
அ�கக்காற்� உள்ள இடங்களில் வள�ம் �றன் ெகாண்டைவ. 
இ�ப்��ம் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் வளரச்�்க்� நீரப்்பாசனம் �க�ம் 
அவ�யம். 

மண் ேதைவ மற்�ம் நிலம் தயாரிப்�

சப்பாத்�க்கள்ளி அைனத�் மண் வைககளி�ம் வளரக்��ய�; 
��ப்பாக களிமண் மற்�ம் மண�ல் நன்றாக வளரக்��ய�. நிலம் 
தண்ணீர ் வ�கால் வச� ெகாண்டதாக�ம் மற்�ம் வளமானதாக�ம் 
இ�த்தல் �க அவ�யம். உவர ்மற்�ம் ச�ப்� நிலங்கள் (வ�கால் வச� 
இல்லாத நிலங்கள்) சப்பாத்�க்கள்ளிக்� உகந்ததல்ல. 

சா�ப� �ட்பங்கள்

�ளாேடா�கைள 22º� மண்ணின் ெவப்பநிைல�ன் ேபா�ம் மற்�ம் 
1 8 - 3 0 º � ெவப்ப காலநிைல�ன் ேபா�ம் நட� ெசய்யேவண்�ம். 
�ப்ரவரி �தல் மாரச் ்மாதம் வைர உள்ள காலநிைல �க�ம் நட�ற்� 
ஏற்ற�.  சப்பாத்�க்கள்ளிைய 1 5 - 2 0  ெச.  � ஆழ்�ைள�ட�் நட� 
ெசய்யேவண்�ம். �ளாேடா�கைள ெசங்�த�் அல்ல� �ைளப்� ேமல் 
ெதரிவ� ேபா�ம்,  �ழக்� மற்�ம் ேமற்� பாரத்்தாற்ேபா�ம் நட� 
ெசய்யேவண்�ம்.  இைடெவளிகள் ேதைவக்� உகந்த�ேபால் 
ைவத�்கெ்காள்ளலாம் (1×1 �, 2×1 �, 2×2 �, 3×1 �, 3×2 �, 4×1 �). ேம�ம் 
இைடெவளி தனிப்ப�ர,்  �ட�்ப்ப�ர,்  மண்வளம் மற்�ம் 
மைழப்ெபா�� ஆ�யவற்�ற்� ஏற்றாரே்பால்  மா�ப�ம். 

நீர் ேமலாண்ைம

ெபா�வாக நீர ் ேமலாண்ைம சப்பாத்�க்கள்ளிக்� ேதைவயற்ற 

2. உற்பத்� நைட�ைறகள்

5



ஒ�நாைளக்�  50  �ேலா  �ராம்  �தல்  70 �ேலா  �ராம்  வைர 
கால்நைடக�க்�ம் மற்�ம் 6 �தல் 8 �ேலா �ராம் வைர ெசம்ம� 
ஆட�்க்�ம் தரலாம்.

படம் 1. சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் �ளாேடாடக்ள்

ெபா�வாக ஆ�க�க்� வறண்ட மற்�ம் மானாவாரி ப��களில் 
உலரந்்த தானிய ப�ரக்ள் மற்�ம் சாைல ஓரங்களில் உள்ள �ற்கள் 
மற்�ம் ெச�கள் ஆ�யைவேய ெகா�க்கப்ப��ன்றன.  இைவகள் 
ஆ�களின் ஊடட்சச்த�் மற்�ம் இைறச�் உற்பத்�க்கான ேதைவைய 
�ரத்்� ெசய்யா�.  அந்தத் த�ணங்களில் �ளாேடா�கள் கலந்� 
ெகா�ப்ப� ஊடட்சச்த�்த் ேதைவைய �ரத்்� ெசய்�ற�. உதாரணம் 
�ளாேடா�கள் கலந்� ெகா�த்த ெசம்ம� ஆட�்ன் ஒ�நாளின் எைட 
அ�கரிப்� 50 சத��தமா�ம் (145 �ராம்). �ளாேடா�கைள �ரதசச்த�் 
உள்ள �வனங்க�டன் கலந்� ெகா�த்ேதாேமயானால்,  இ� �ற 
தானிய ேதைவைய அறேவ நீக்���ம்.  ேம�ம் நீரச்ச்த�் உள்ள 
சப்பாத்�க்கள்ளியான� கால்நைடகளின் நீரத்்ேதைவையப் �ரத்்� 
ெசய்�ம் �வனமாக வறண்ட �ழ்நிைல�ள்ள இடங்களில் 
�ளங்��ற�.

4

காலநிைல

சப்பாத்�க்கள்ளி ஒ� வறண்ட நிலத் தாவரமாக இ�ப்பதால் ெவப்ப 
மண்டலங்களில் நன்றாக வாழக்��ய�,  6 0 º � �தல் 7 0 º � வைர 
ெவப்பநிைலையத் தாங்க ��ய�. இந்தத் தாவரத்�ற்� 200-700 �.� 
மைழ ேதைவப்ப��ற�.  ேம�ம் உைறபனி,  ஆலங்கட�் மற்�ம் 
அ�கக்காற்� உள்ள இடங்களில் வள�ம் �றன் ெகாண்டைவ. 
இ�ப்��ம் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் வளரச்�்க்� நீரப்்பாசனம் �க�ம் 
அவ�யம். 

மண் ேதைவ மற்�ம் நிலம் தயாரிப்�

சப்பாத்�க்கள்ளி அைனத�் மண் வைககளி�ம் வளரக்��ய�; 
��ப்பாக களிமண் மற்�ம் மண�ல் நன்றாக வளரக்��ய�. நிலம் 
தண்ணீர ் வ�கால் வச� ெகாண்டதாக�ம் மற்�ம் வளமானதாக�ம் 
இ�த்தல் �க அவ�யம். உவர ்மற்�ம் ச�ப்� நிலங்கள் (வ�கால் வச� 
இல்லாத நிலங்கள்) சப்பாத்�க்கள்ளிக்� உகந்ததல்ல. 

சா�ப� �ட்பங்கள்

�ளாேடா�கைள 22º� மண்ணின் ெவப்பநிைல�ன் ேபா�ம் மற்�ம் 
1 8 - 3 0 º � ெவப்ப காலநிைல�ன் ேபா�ம் நட� ெசய்யேவண்�ம். 
�ப்ரவரி �தல் மாரச் ்மாதம் வைர உள்ள காலநிைல �க�ம் நட�ற்� 
ஏற்ற�.  சப்பாத்�க்கள்ளிைய 1 5 - 2 0  ெச.  � ஆழ்�ைள�ட�் நட� 
ெசய்யேவண்�ம். �ளாேடா�கைள ெசங்�த�் அல்ல� �ைளப்� ேமல் 
ெதரிவ� ேபா�ம்,  �ழக்� மற்�ம் ேமற்� பாரத்்தாற்ேபா�ம் நட� 
ெசய்யேவண்�ம்.  இைடெவளிகள் ேதைவக்� உகந்த�ேபால் 
ைவத�்கெ்காள்ளலாம் (1×1 �, 2×1 �, 2×2 �, 3×1 �, 3×2 �, 4×1 �). ேம�ம் 
இைடெவளி தனிப்ப�ர,்  �ட�்ப்ப�ர,்  மண்வளம் மற்�ம் 
மைழப்ெபா�� ஆ�யவற்�ற்� ஏற்றாரே்பால்  மா�ப�ம். 

நீர் ேமலாண்ைம

ெபா�வாக நீர ் ேமலாண்ைம சப்பாத்�க்கள்ளிக்� ேதைவயற்ற 

2. உற்பத்� நைட�ைறகள்

5



ஒன்றா�ம். இ�ப்��ம் �ைளக்�ம் த�ணத்�ல் நீரப்்பாசனம் �க�ம் 
அவ�யம்.  ேம�ம் �ைறந்த மைழப்ெபா�� மற்�ம் ெவப்பமான 
இர�க்காலங்களில் ��ய அள� நீர ்பாய்ச�்தல் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் 
வளரச்�்க்� அவ�யம். 

ஊட்டசச்த்� ேமலாண்ைம

சப்பாத்�க்கள்ளிகள் அ�க ஊடட்சத்த�்க்கைள எ�த�்கெ்காள்�ம் 
வல்லைம ெகாண்டைவ.  ��ப்பாக �ரித இைடெவளி�ல் 
�வனத்�ற்காக அ�வைட ெசய்�ம் சப்பாத்�க்கள்ளிக�க்� 
ஊடட்சத்த�்கள் �க�ம் அவ�யம். எனேவ 80-100 �. �. தைழசச்த�் 20 
�. �.  மணிசச்த�்  மற்�ம்  150  �.  �.  சாம்பல்  சத�்ம்  நட�ன்  ேபா� 
ெகா�க்கேவண்�ம்.  சப்பாத்�க்கள்ளிக்� ஒ� ெஹக்டட்�க்� 
ேதாராயமாக  300  �. �.  �தல்  500  �. �.  வைர  சாம்பல்  சத்ைத 
உபேயா�க்�ன்றன. எனேவ ஒவ்ெவா� அ�வைடக்� �ற�ம் �ைறந்த 
அள� சாம்பல் சத்ைதத் தர ேவண்�ம்.  மண்ணின் ஊடட்சச்த்ைத 
அ�கரிக்க ��ைரவா� ேபான்ற ப�ப்�த் �வனப்ப�ைர ஊ�ப�ராக 
இைடெவளி�ல் நட� ெசய்யலாம். 

�ச�்கள், ேநாய்கள், மற்�ம் கைள ேமலாண்ைம

இந்�யா�ல் எந்த ஒ� �ச�்�ம் மற்�ம் ேநா�ம் தாக்�யதாக 
சான்�கள் இல்ைல.  ஆரம்ப வளரச்�் காலங்களில் �ஞ்ைச மற்�ம் 
பாக்�ரியா அ�கல் ெபா�வான�.  எனேவ அ�வைட ெசய்த உடன் 
�ளாேடா�கைள 1 �தல் 2 வாரங்கள் வைர நிழ�ல் ைவத�், நட� 
ெசய்�ம் �ன் பா�ஸ்�ன் என்ற ேநாய்கெ்கால்� ��சை்சக்� �றேக 
நட� ெசய்யேவண்�ம். கைள கட�்ப்பா� �க�ம் அவ�யம் ஏெனனில் 
சப்பாத்�க்கள்ளிகள் அ�க இைடெவளி�ல் நட�  ெசய்வதால் 
கைளகளின் வளரச்�் அ�கமாகக் காணப்ப�ம்.  எனேவ �மா�ன் 
அல்ல� �ைளேபாேசட ் என்ற கைளகெ்கால்�கைள கைளகள் உள்ள 
இடங்களில் ெதளிக்கலாம், கைளகெ்கால்�கைள சப்பாத�்க்கள்ளி�ன் 
ேமல் படாமல் ெதளிப்ப� நல்ல�. 

அ�வைட ேமலாண்ைம

�ளாேடா�கைள அ�வைட ெசய்� �ண்�களாக ெவட�் மற்ற 
�வனங்க�டன் கலந்� தரேவண்�ம்.  உலரத்்� �ண்�களாக 
ஆக்கப்படட் சப்பாத்�க்கள்ளிகள் கால்நைடக�க்� �க �றப்பான�. 
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சப்பாத்�க்கள்ளிகைள தானிய மற்�ம் ப�ப்� வைக �வனங்க�டன் 
கலந்� ெகா�த்தால் மட�்ேம கால்நைடத் �வனமாக 
��ைமயைட�ம். 

மக�ல்

ஒ� ெஹக்ட�க்� 80 �தல் 100 டன் வைர �ளாேடா�கைள அ�வைட 
ெசய்யலாம்.  
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ஒன்றா�ம். இ�ப்��ம் �ைளக்�ம் த�ணத்�ல் நீரப்்பாசனம் �க�ம் 
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இர�க்காலங்களில் ��ய அள� நீர ்பாய்ச�்தல் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் 
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அ�கரிக்க ��ைரவா� ேபான்ற ப�ப்�த் �வனப்ப�ைர ஊ�ப�ராக 
இைடெவளி�ல் நட� ெசய்யலாம். 

�ச�்கள், ேநாய்கள், மற்�ம் கைள ேமலாண்ைம

இந்�யா�ல் எந்த ஒ� �ச�்�ம் மற்�ம் ேநா�ம் தாக்�யதாக 
சான்�கள் இல்ைல.  ஆரம்ப வளரச்�் காலங்களில் �ஞ்ைச மற்�ம் 
பாக்�ரியா அ�கல் ெபா�வான�.  எனேவ அ�வைட ெசய்த உடன் 
�ளாேடா�கைள 1 �தல் 2 வாரங்கள் வைர நிழ�ல் ைவத�், நட� 
ெசய்�ம் �ன் பா�ஸ்�ன் என்ற ேநாய்கெ்கால்� ��சை்சக்� �றேக 
நட� ெசய்யேவண்�ம். கைள கட�்ப்பா� �க�ம் அவ�யம் ஏெனனில் 
சப்பாத்�க்கள்ளிகள் அ�க இைடெவளி�ல் நட�  ெசய்வதால் 
கைளகளின் வளரச்�் அ�கமாகக் காணப்ப�ம்.  எனேவ �மா�ன் 
அல்ல� �ைளேபாேசட ் என்ற கைளகெ்கால்�கைள கைளகள் உள்ள 
இடங்களில் ெதளிக்கலாம், கைளகெ்கால்�கைள சப்பாத�்க்கள்ளி�ன் 
ேமல் படாமல் ெதளிப்ப� நல்ல�. 

அ�வைட ேமலாண்ைம

�ளாேடா�கைள அ�வைட ெசய்� �ண்�களாக ெவட�் மற்ற 
�வனங்க�டன் கலந்� தரேவண்�ம்.  உலரத்்� �ண்�களாக 
ஆக்கப்படட் சப்பாத்�க்கள்ளிகள் கால்நைடக�க்� �க �றப்பான�. 
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ெசய்யலாம்.  
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3.1. ��க்ேகாள்கள்

1. சப்பாத்�க்கள்ளி�ல்,  ேமம்படட் �வன உற்பத்� மற்�ம் 
ஊடட்சச்த�்க்கைளக் கண்ட�ய இலக்� இனங்களில் மரப� 
ேவ�பாடை்ட ம�ப்�� மற்�ம் ேசாதைன ெசய்தல்.

2 .  சப்பாத்�க்கள்ளிகைளத் �வனமாகப் பயன்ப�த்� நிைலயான 
கால்நைடத் �வனம் மற்�ம் உற்பத்� �ைறகைள உ�வாக்�தல்.

3.  சப்பாத்�க்கள்ளி�ல் �வன உற்பத்�,  நட� ேநரம்,  ஊ�ப�ர ்
மற்�ம் இைடெவளி ேபான்றவற்ைற ம�ப்��தல். 

4. ஆராய்ச�்யாளரக்ள் மற்�ம் �வசா�க�க்� சப்பாத்�க்கள்ளி 
ேமம்பா� பற்�ய அ�� மற்�ம் ேமம்பாட�்த் �றைன வளரப்்ப�.

3.2.  அ���ைற

1. இந்�யப் �ல்ெவளி மற்�ம் �வன ஆராய்ச�் நி�வனத்�ன் 
மத்�ய ஆராய்ச�் பண்ைண,  ஜான்��ல் சப்பாத்�க்கள்ளி 
வளரப்்� ம�ப்�� மற்�ம் ெப�க்கல். 

2.  �றந்த ெசயல்�றன் உள்ள�ீகள் / வரிகைளத் 
ேதரந்்ெத�ப்பதற்கான ேசாதைனகள்.

3. மண்ணின் ஈரப்பத ேவ�பா� மற்�ம் மண்ணின் ேவ�பாட�்த் 
தன்ைம�ல் இந்�யப் �ல்ெவளி மற்�ம் �வன ஆராய்ச�்  
நி�வனத்தால் ேதரந்்ெத�க்கப்படட் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் 
வரிகளின் ெசயல் தன்ைமையச ்ேசாதைன ெசய்தல்.

4. ேதரந்்ெத�க்கப்படட் சப்பாத்�க்கள்ளி  �வன உற்பத்� வரிகளின்
�றன், �வனத் தரம் மற்�ம் நீர ்பயன்பாட�்த்�றன் ஆ�யவற்ைற 
ம�ப்��தல்.

5. நன்றாகசெ்சயல்ப�ம் சப்பாத்�க்கள்ளி வளரப்்�கைள ெபரிய 
அள�ல் ெப�க்கல் மற்�ம் உட�க்� �ைடக்கக்��ய 
ஊடட்சச்த�்க்கள் மற்�ம் அதன் ��ப்பயன்பா� பற்�ய 
கால்நைட ேசாதைனகள். 

3. இந்�யப் �ல்ெவளி மற்�ம் �வன ஆராய்ச�் 
நி�வனத்�ல்
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சப்பாத்�க்கள்ளி ஆராய்ச�் மற்�ம் ேமம்பாட�் 
�யற்�

6.  மாற்�த்�வனப் ப�ராக சப்பாத்�க்கள்ளி மற்�ம் அதன் 
=பயன்பா� பற்� பங்�தாரரக்�க்� ெவவ்ேவ� கடட்ங்களில் கள 
நாடக்ள். 

7. �வன வள ேமம்பாட�்ல் ஈ�பட�்ள்ள �ராமப்�ற 
ெதா�ல்�ைனேவார ் மற்�ம் �கவர ் நி�வனங்க�க்� 
காலநிைல �ளக்��ய ப�ர-்கால்நைட உற்பத்� �ைறகள் 
மற்�ம் இயற்ைக வளங்கள் பா�காப்� ஆ�யவற்�ல் �றன் 
ேமம்பாட�்ற்கான ப�ற்�கள். 

3.3.  �க்�ய சாதைனகள்

3.3.1  சப்பாத்�க்கள்ளி வளர்ப்�கள் ெப�க்கல் மற்�ம் ம�ப்��

 ICARDA - ���ந�் ெபறப்படட் �ற்களில்லாத சப்பாத�்கக்ள்ளி�ன் 
ப�ைனந்� வளரப்்�கள் உ�வ�யல் பன்�கத்தன்ைமக்� 
ம�ப்�� ெசய்யப்படட்ன.  ம�ப்�டப்படட் வளரப்்�கள்:  மஞ்சள் 
ேராக்கா ப�ம்பா,  டர்ன்சாரா  ப்ரான்ட,்  மஞ்சள் சான் �வப்�
ேகாேனா, அல்�ரியன், மஞ்சள் சாண்டா மாரெ்கரிடட்ா ெப�ஸ், 
ஜாஸ்டர்ான்,   ேராக்கா ப�ம்பா,  ெவள்ைள ேராக்கா �வப்�
ப�ம்பா,  சான் ேகாேனா, ெவள்ைள சான் ேகாேனா, �ைத �வப்�
இல்லாத ேராகா ப�ம்பா, ெமாராேடா, ேரா� பா�, ெவள்ைள எஸ் 
ேகாேனா மற்�ம் நீல ேமாடே்டா.  தாவர பண்�கள் [ உ�வ 
��ப்பான்கள்]  மற்�ம் ெகாத�் ப�ப்பாய்ைவப் பயன்ப�த்�, 
�ற்களில்லாத சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் வளரப்்�கள் இரண்� 
தனித்தனி ��க்களாக ெதா�க்கப்பட�்ள்ளன (படம் 2).

படம் 2. இக்கார்டா ���ந்� ெபறப்பட்ட ப�ைனந்� வளர்ப்�கள் 
நரச்ரி�ல் ெப�க்கப்ப�வதற்� நடப்பட�்ள்ளன
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3.1. ��க்ேகாள்கள்

1. சப்பாத்�க்கள்ளி�ல்,  ேமம்படட் �வன உற்பத்� மற்�ம் 
ஊடட்சச்த�்க்கைளக் கண்ட�ய இலக்� இனங்களில் மரப� 
ேவ�பாடை்ட ம�ப்�� மற்�ம் ேசாதைன ெசய்தல்.

2 .  சப்பாத்�க்கள்ளிகைளத் �வனமாகப் பயன்ப�த்� நிைலயான 
கால்நைடத் �வனம் மற்�ம் உற்பத்� �ைறகைள உ�வாக்�தல்.

3.  சப்பாத்�க்கள்ளி�ல் �வன உற்பத்�,  நட� ேநரம்,  ஊ�ப�ர ்
மற்�ம் இைடெவளி ேபான்றவற்ைற ம�ப்��தல். 

4. ஆராய்ச�்யாளரக்ள் மற்�ம் �வசா�க�க்� சப்பாத்�க்கள்ளி 
ேமம்பா� பற்�ய அ�� மற்�ம் ேமம்பாட�்த் �றைன வளரப்்ப�.

3.2.  அ���ைற

1. இந்�யப் �ல்ெவளி மற்�ம் �வன ஆராய்ச�் நி�வனத்�ன் 
மத்�ய ஆராய்ச�் பண்ைண,  ஜான்��ல் சப்பாத்�க்கள்ளி 
வளரப்்� ம�ப்�� மற்�ம் ெப�க்கல். 

2.  �றந்த ெசயல்�றன் உள்ள�ீகள் / வரிகைளத் 
ேதரந்்ெத�ப்பதற்கான ேசாதைனகள்.

3. மண்ணின் ஈரப்பத ேவ�பா� மற்�ம் மண்ணின் ேவ�பாட�்த் 
தன்ைம�ல் இந்�யப் �ல்ெவளி மற்�ம் �வன ஆராய்ச�்  
நி�வனத்தால் ேதரந்்ெத�க்கப்படட் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் 
வரிகளின் ெசயல் தன்ைமையச ்ேசாதைன ெசய்தல்.

4. ேதரந்்ெத�க்கப்படட் சப்பாத்�க்கள்ளி  �வன உற்பத்� வரிகளின்
�றன், �வனத் தரம் மற்�ம் நீர ்பயன்பாட�்த்�றன் ஆ�யவற்ைற 
ம�ப்��தல்.

5. நன்றாகசெ்சயல்ப�ம் சப்பாத்�க்கள்ளி வளரப்்�கைள ெபரிய 
அள�ல் ெப�க்கல் மற்�ம் உட�க்� �ைடக்கக்��ய 
ஊடட்சச்த�்க்கள் மற்�ம் அதன் ��ப்பயன்பா� பற்�ய 
கால்நைட ேசாதைனகள். 

3. இந்�யப் �ல்ெவளி மற்�ம் �வன ஆராய்ச�் 
நி�வனத்�ல்
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சப்பாத்�க்கள்ளி ஆராய்ச�் மற்�ம் ேமம்பாட�் 
�யற்�

6.  மாற்�த்�வனப் ப�ராக சப்பாத்�க்கள்ளி மற்�ம் அதன் 
=பயன்பா� பற்� பங்�தாரரக்�க்� ெவவ்ேவ� கடட்ங்களில் கள 
நாடக்ள். 

7. �வன வள ேமம்பாட�்ல் ஈ�பட�்ள்ள �ராமப்�ற 
ெதா�ல்�ைனேவார ் மற்�ம் �கவர ் நி�வனங்க�க்� 
காலநிைல �ளக்��ய ப�ர-்கால்நைட உற்பத்� �ைறகள் 
மற்�ம் இயற்ைக வளங்கள் பா�காப்� ஆ�யவற்�ல் �றன் 
ேமம்பாட�்ற்கான ப�ற்�கள். 

3.3.  �க்�ய சாதைனகள்

3.3.1  சப்பாத்�க்கள்ளி வளர்ப்�கள் ெப�க்கல் மற்�ம் ம�ப்��

 ICARDA - ���ந�் ெபறப்படட் �ற்களில்லாத சப்பாத�்கக்ள்ளி�ன் 
ப�ைனந்� வளரப்்�கள் உ�வ�யல் பன்�கத்தன்ைமக்� 
ம�ப்�� ெசய்யப்படட்ன.  ம�ப்�டப்படட் வளரப்்�கள்:  மஞ்சள் 
ேராக்கா ப�ம்பா,  டர்ன்சாரா  ப்ரான்ட,்  மஞ்சள் சான் �வப்�
ேகாேனா, அல்�ரியன், மஞ்சள் சாண்டா மாரெ்கரிடட்ா ெப�ஸ், 
ஜாஸ்டர்ான்,   ேராக்கா ப�ம்பா,  ெவள்ைள ேராக்கா �வப்�
ப�ம்பா,  சான் ேகாேனா, ெவள்ைள சான் ேகாேனா, �ைத �வப்�
இல்லாத ேராகா ப�ம்பா, ெமாராேடா, ேரா� பா�, ெவள்ைள எஸ் 
ேகாேனா மற்�ம் நீல ேமாடே்டா.  தாவர பண்�கள் [ உ�வ 
��ப்பான்கள்]  மற்�ம் ெகாத�் ப�ப்பாய்ைவப் பயன்ப�த்�, 
�ற்களில்லாத சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் வளரப்்�கள் இரண்� 
தனித்தனி ��க்களாக ெதா�க்கப்பட�்ள்ளன (படம் 2).

படம் 2. இக்கார்டா ���ந்� ெபறப்பட்ட ப�ைனந்� வளர்ப்�கள் 
நரச்ரி�ல் ெப�க்கப்ப�வதற்� நடப்பட�்ள்ளன
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2 0 1 9   மாரச் ்  மாதத்�ல்,   �ற்களில்லாத  சப்பாத்�க்கள்ளிகளின் 
�ளாேடாட ் நீளம், �ளாேடாட ் அகலம், தாவர உயரம், தாவர பரவல் 
மற்�ம் தாவர உ�ரப்் ெபா�டக்ள் பற்�ய ��ப்�கள் ப�� 
ெசய்யப்படட்ன.  ேவர ் உ�வ�யல் ஆய்�க�க்காக ஒவ்ெவா� 
வளரப்்�களி�ம் �ன்� தாவரங்கள் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�் அைதச ்
�ற்� அக�கைளத் ேதாண்�, நீர ் ேதக்� ேவர ் மண்டல மண்ைணக் 
க��ய�ன் தாவரங்கள் மண்ணி��ந்� எ�க்கப்படட்ன. அைனத�்த் 
தகவல்க�ம் �ன்� �ைற �ர� ெசய்ைக �ைற�ல் எ�க்கப்ப டன. ட்
ேவரக்ளின் நீளம்,  ப�ம அள� மற்�ம் பரப்பள� ப�ப்பாய்� 
ெசய்யப்படட்�. 

தாவர உயரம், தாவரத்�ன் �ளாேடாட ்எண்ணிக்ைக, �ளாேடாட ்நீளம் 
மற்�ம் அகலம், தாவரத்�ன் நிைற, ேவரின்  ேமற்பரப்�, ப�ம அள� 
மற்�ம் ேவரின் நீளம் ேபான்ற பண்�களின் அ�ப்பைட�ல்,  நீல 
ேமாடே்டா, ெமாராேடா, �ைத இல்லாத ேராகா ��ம்பா,  ெசன் �வப்�
ேகாேனா,  ெவள்ைள ேராக்கா ப�ம்பா,  ஜாஸ்டர்ான்,  அல்�ரியன், 
மஞ்சள் சான் ேகாேனா, மஞ்சள் ேராக்கா ப�ம்பா மற்�ம் மஞ்சள் சான் 
மாரக்்ேலாேகாரிடட்ா ெப�க் ஆ�யவற்ைற ெவள்ைள எஸ் ேகாேனா, 
ேரா� பா�,  சான் ேகாேனா,  ேராக்கா ப�ம்பா மற்�ம் ெவள்ைள �வப்�
டர்ன்சாரா  ப்�ல் ஆ�யவற்���ந்� ேவ�ப�த்தலாம். ேம�ம், �வப்�
ேமற்��ய அைனத�் பண்�க�ம் ஒன்ேறா� ஒன்� இைணயான�. 
தாவர உயரம், தாவரத்�ன் நிைற, �ளாேடா�ன் எண்ணிக்ைக, ேவர ்
ேமற்பரப்�, ேவர ் அள� மற்�ம் ேசா�க்கப்படட்  ேவர ்வளரப்்�களில்
நீளம் ஆ�யவற்�ல் ��ப்�டத்தக்க ேவ�பா� காணப்படட்�. �ைத 
இல்லாத ேராகா ��ம்பா மற்�ம்  ெசன் ேகாேனா ஆ�ய �வப்�
சப்பாத்�க்கள்ளி�ன்  இந்�யா�ன் வறண்ட வளரப்்�கள்
�ராந்�யத்�ல் நன்றாக மக�ல் தரக்��யைவ. 

3.4.2 தரம்

சப்பாத்�க்கள்ளி 19 ஆம் �ற்றாண்�ன் �ற்ப���ல் இ�ந்ேத வறண்ட 
காலத்�வனமாக பயன்ப�த்தப்ப��ற�,  ேம�ம்,  ெப�ம்பாலான 
சந்தரப்்பங்களில் இ� வறட�்�ன் ேபா� அவசரகாலத் �வனமாகப் 
பயன்ப�த்தப்ப��ற�.  சப்பாத்�க்கள்ளிகளின் ெசரிமானம் உயர ்
தரமான ைவக்ேகா�டன் ஒப்�டத்தக்க� என்� ஆய்�கள் 
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�ட�்க்காட�்�ன்றன. சப்பாத்�க்கள்ளிகளின் உண�த் தரம், தாவர 
வைக ( இனங்கள்,  வைககள்) ,  �ளாேடாட ் வய�,  ப�வம் மற்�ம் 
ேவளாண் நிைலைமகள் ( எ. கா. ,  மண் வைக,  காலநிைல மற்�ம் 
வளரந்்� வ�ம் நிைலைமகள்) ஆ�யவற்ைறப் ெபா�த்த�. ஆைகயால், 
வறண்ட �ழல்களில் �வனப் பற்றாக்�ைறைய க�த்�ல் ெகாண்�, 
பல்ேவ� �ற்கள் இல்லாத வளரப்்�களில் ஊடட்சச்த�் அளைவ 
ம�ப்��வதற்கான �யற்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்படட்ன.

அைனத�் சப்பாத்�க்கள்ளி  ( மஞ்சள் ேராக்கா வளரப்்�களி��ந்�
ப�ம்பா, டர்ன்சாரா  ப்ரான்ட,் மஞ்சள் சான் ேகாேனா, அல்�ரிய, �வப்�
மஞ்சள் சாண்டா மாரெ்கரிடட்ா ெப�ஸ், ஜாஸ்டர்ான்,  ேராக்கா �வப்�
ப�ம்பா, ெவள்ைள ேராக்கா ப�ம்பா,  சான் ேகாேனா, ெவள்ைள �வப்�
சான் ேகாேனா, �ைத இல்லாத ேராக்கா ப�ம்பா, ெமாராேடா, ேரா� 
பா�, ெவள்ைள எஸ் ேகாேனா மற்�ம் நீல ேமாடே்டா) �ளாேடாடக்ள் 
மத்�ய ஆராய்ச�்ப் பண்ைண, ஐ. �. எப். ஆர.் ஐ, ஜான்����ந்� ஒ� 
தாவரத்�ற்� �ன்� �தம் ேசகரிக்கப்பட�் �ண்�களாக 
ெவடட்ப்படட்ன.  �ன்�  இைவ  60º  ெசல்�யஸ்  ெவப்பநிைல�ல் 
உலரைவக்கப்படட்ன.  கசச்ா �ரதம் மற்�ம் ெசல் �வர ் ��கள்  
ஆ�யவற்�ற்காக உலரந்்த �ண்�களாக ெவடட்ப்படட் �ளாேடாடக்ள் 
ப�ப்பாய்� ெசய்யப்படட்ன. 

சப்பாத்�க்கள்ளி �க�ம் சைதப்பற்�ள்ளதாக�ம்,  �கக்�ைறந்த 
உலர ்ெபா�ள் உள்ளடக்கம் இ�ப்பதாக�ம் ���கள் �ட�்க்காட�்ன. 
�ற்கள் இல்லாத சப்பாத்�க்கள்ளி 15  (வளரப்்�களின் அடட்வைண 1 
மற்�ம் ) உலர ்ெபா�ள் உள்ளடக்கம் 2.9 (மஞ்சள் சான் ேகாேனா) �தல்  2
6 . 9  சத��தம் ( ெவள்ைள ேராக்கா ப�ம்பா)  வைர இ�ந்த�,  இ� 
சப்பாத்�க்கள்ளித் �வனம் மட�்ேம கால்நைடகளின் ேதைவகைள 
�ரத்்� ெசய்யா� என்பைத �ட�்க்காட�்�ற�.  �ளாேடாடக்ளில் 
கசச்ாப் �ரதம் 9-13 சத��த�ம், NDF மற்�ம் ADF சத�்க்கள் �ைறேய 
31-40 மற்�ம் 17-23 சத��த�ம் இ�ந்த�. சராசரி NDF மற்�ம் ADF 
சத�்க்கள் மற்�ம் �க்னின் உள்ளடக்கம் �ைறவாகேவ இ�ந்த� 
(�ைறேய 36.83, 19.48 மற்�ம் 4.62 சத�தம்) இதனால் சப்பாத்�க்கள்ளி 
வளரப்்�கள் அ�க சத்தான மற்�ம் �ரணமாகக் ��ய �வனப் ப�ராக 
�ளங்��ற�. சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் 15  சராசரி இன் வளரப்்�களின்
�டே்ரா உலர ் ெபா�ள் ெசரிமானம் 56.84 �தல் 76.31 சத�தம் வைர 
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2 0 1 9   மாரச் ்  மாதத்�ல்,   �ற்களில்லாத  சப்பாத்�க்கள்ளிகளின் 
�ளாேடாட ் நீளம், �ளாேடாட ் அகலம், தாவர உயரம், தாவர பரவல் 
மற்�ம் தாவர உ�ரப்் ெபா�டக்ள் பற்�ய ��ப்�கள் ப�� 
ெசய்யப்படட்ன.  ேவர ் உ�வ�யல் ஆய்�க�க்காக ஒவ்ெவா� 
வளரப்்�களி�ம் �ன்� தாவரங்கள் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�் அைதச ்
�ற்� அக�கைளத் ேதாண்�, நீர ் ேதக்� ேவர ் மண்டல மண்ைணக் 
க��ய�ன் தாவரங்கள் மண்ணி��ந்� எ�க்கப்படட்ன. அைனத�்த் 
தகவல்க�ம் �ன்� �ைற �ர� ெசய்ைக �ைற�ல் எ�க்கப்ப டன. ட்
ேவரக்ளின் நீளம்,  ப�ம அள� மற்�ம் பரப்பள� ப�ப்பாய்� 
ெசய்யப்படட்�. 

தாவர உயரம், தாவரத்�ன் �ளாேடாட ்எண்ணிக்ைக, �ளாேடாட ்நீளம் 
மற்�ம் அகலம், தாவரத்�ன் நிைற, ேவரின்  ேமற்பரப்�, ப�ம அள� 
மற்�ம் ேவரின் நீளம் ேபான்ற பண்�களின் அ�ப்பைட�ல்,  நீல 
ேமாடே்டா, ெமாராேடா, �ைத இல்லாத ேராகா ��ம்பா,  ெசன் �வப்�
ேகாேனா,  ெவள்ைள ேராக்கா ப�ம்பா,  ஜாஸ்டர்ான்,  அல்�ரியன், 
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மாரக்்ேலாேகாரிடட் ா ெப�க் ஆ�யவற்ைற ெவள்ைள எஸ் ேகாேனா, 
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�ட�்க்காட�்�ன்றன. சப்பாத்�க்கள்ளிகளின் உண�த் தரம், தாவர 
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இ�ந்த�. தா�ரம் உள்ளடக்கம் 0.8 �தல் 1.56 �. �. எம். வைர இ�ந்த�, 
இ� ேபா�மானதாக இல்ைல.  இ�ப்��ம்,  சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் 
அ�கல்களில் �த்தநாகம் உள்ளடக்கம் ேபா�மானதாக இ�ந்த� 
(40.41 �தல் 89.3 �.�.எம். வைர இ�ந்த�).

அட்டவைண 1.  சப்பாத்�க்கள்ளி வளர்ப்�களின் ெபயரக்ள்
வரிைச  வளர்ப்�கள்  கசச்ா  NDF   ADF   �க்னின் 
எண் ெபயர் �ரதம் (%) (%) (%) (%)

1. மஞ்சள் ேராக்கா  10.59 38.29 19.81 4.39
 ப�ம்பா    

2. டர்ன்சாரா   �வப்� 9.58 36.00 18.83 4.50  
 ப்ரான்ட ்  

3. மஞ்சள் சான்  11.34 32.45 17.71 5.43
 ேகாேனா   

4. அல்�ரியன் 10.65 36.57 19.43 4.38

5. மஞ்சள் சாண்டா  13.08 31.34 19.11 3.82
 மாரெ்கரிடட்ா 
 ெப�ஸ்    

6. ஜாஸ்டர்ான் 9.77 40.01 17.82 4.76

7.  ேராக்கா  �வப்� 11.46 40.90 23.10 3.66
 ப�ம்பா    

8. ெவள்ைள  10.82 40.62 20.50 4.71
 ேராக்கா ப�ம்பா    

9.  சான்  �வப்� 10.13 38.98 19.46 5.04
 ேகாேனா    

10. ெவள்ைள சான்  10.47 36.60 20.35 3.99
 ேகாேனா    

11. �ைத இல்லாத  9.95 34.70 17.70 4.58
 ேராக்கா ப�ம்பா    

12. ெமாராேடா 11.00 35.43 19.93 4.88

13. ேரா� பா� 9.06 37.08 18.74 5.14

14. ெவள்ைள எஸ்  11.65 35.01 17.20 4.66
 ேகாேனா    

15. நீல ேமாடே்டா 11.30 39.14 21.28 5.54
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அடட்வைண 2. சப்பாத்�க்கள்ளி �ளாேடாடக்ளின் தர அள��க்கள்
வரிைச  வளர்ப்�கள் ெபயர் உலர்  சாம்பல் VDMD  
எண்  ெபா�ள்  (%) (%)
  (%)  

1. மஞ்சள் ேராக்கா ப�ம்பா 3.94 35.15 69.98

2. டர்ன்சாரா  ப்ரான்ட்�வப்�  3.67 39.24 59.59

3. மஞ்சள் சான் ேகாேனா 2.93 7.24  NA

4. அல்�ரியன் 4.45 35.27 65.20

5. மஞ்சள் சாண்டா  5.48 34.28 76.31
 மாரெ்கரிடட்ா ெப�ஸ்

6. ஜாஸ்டர்ான் 3.59 40.04 54.84

7.  ேராக்கா ப�ம்பா�வப்�  4.44 33.41 73.10

8. ெவள்ைள ேராக்கா ப�ம்பா 6.90 33.92 61.87

9.  சான் ேகாேனா�வப்�  4.23 38.86 68.62

10. ெவள்ைள சான் ேகாேனா 4.86 35.92 73.91

11. �ைத இல்லாத ேராக்கா ப�ம்பா 4.56 38.49 67.29

12. ெமாராேடா 4.75 34.30 55.61

13. ேரா� பா� 3.73 36.83 70.10

14. ெவள்ைள எஸ் ேகாேனா 4.69 36.49 68.13

15. நீல ேமாடே்டா 6.57 35.26 64.92

3.4.3. கால்நைடத் �வனத்�ற்காக உண�ச ்ேசாதைன

3.4.3.1 ��ய கால்நைடகள்

கம்� ேநப்�ய�டன் சப்பாத்�க்கள்ளி கலந்� ெகா�த்த உணைவ 
கால்நைடகள் ��ம்� சாப்�டட்ன. ேம�ம் இந்தக் கலைவ உலரந்்த 
�வனங்களின் கலைவைய (எ�ப்�ய க்ேளாவர,் ெகாண்ைடக்கடைல 
மற்�ம் லாைதரஸ் ைவக்ேகால்) �ட �றந்ததாக ஆராய்ச�் ���கள் 
ெதரி�க்�ன்றன ( படம் 3  மற்�ம் 4 ) .  உலர ் ெபா�ள் உடெ்காள்ளல் 
மற்�ம் அதன் ெசரிமானம்,  சப்பாத்�க்கள்ளி கலந்த உண�களில் 
( அடட்வைண 3 )   பாராடட்  தக்கதாக  இ�ந்த�.   இ�ப்��ம், 
சப்பாத்�க்கள்ளிைய தனித்�வனமாகத் த�வதால், ஆ�களில் �ரற்ற 
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3.4.3. கால்நைடத் �வனத்�ற்காக உண�ச ்ேசாதைன

3.4.3.1 ��ய கால்நைடகள்

கம்� ேநப்�ய�டன் சப்பாத்�க்கள்ளி கலந்� ெகா�த்த உணைவ 
கால்நைடகள் ��ம்� சாப்�டட்ன. ேம�ம் இந்தக் கலைவ உலரந்்த 
�வனங்களின் கலைவைய (எ�ப்�ய க்ேளாவர,் ெகாண்ைடக்கடைல 
மற்�ம் லாைதரஸ் ைவக்ேகால்) �ட �றந்ததாக ஆராய்ச�் ���கள் 
ெதரி�க்�ன்றன ( படம் 3  மற்�ம் 4 ) .  உலர ் ெபா�ள் உடெ்காள்ளல் 
மற்�ம் அதன் ெசரிமானம்,  சப்பாத்�க்கள்ளி கலந்த உண�களில் 
( அடட்வைண 3 )   பாராடட்  தக்கதாக  இ�ந்த�.   இ�ப்��ம், 
சப்பாத்�க்கள்ளிைய தனித்�வனமாகத் த�வதால், ஆ�களில் �ரற்ற 
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மலம் மற்�ம் உடல் எைட �ைறதல் ேபான்றைவகள் ஆராய்ச�்�ன் 
���கள் ஆ�ம்.  எனேவ எந்தெவா� வைக கால்நைடக�க்�ம் 
சப்பாத்�க்கள்ளிைய மட�்ேம �வனமாகக் ெகா�ப்ப� உகந்ததல்ல.

படம் 4. ெசம்ம�யாட்�ற்� சப்பாத்�க்கள்ளித் �வனப் பரிேசாதைன 

படம் 3. �லங்�க�க்� உணவளிக்கப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
சப்பாத்�க்கள்ளி�டன் ெவவ்ேவ� உண�ப் ெபா�டக்ள்
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3.4.3.2. ெபரிய கால்நைடகள்

ஐ.  �.  எஃப்.  ஆர.்  ஐ �ன் மத்�யப் பண்ைண�ல் ப�க்களின் �� 
பல்ேவ� உண�க�டன் சப்பாத்�க்கள்ளி கலந்த ேசாதைன 
நடத்தப்படட்�. ஊடட்சச்த�் உடெ்காள்ளல் மற்�ம் பயன்பா� ��த்த 
ஆய்�க்காக 18 ப�க்களின் �� உண� மற்�ம் ெசரிமான ேசாதைன 
நடத்தப்படட்�.  இந்த ஆராய்ச�்�ன் ேபா� ேசாளத் �வனத்�ல் 
ேகா�ைம  ைவக்ேகால்  கலைவ  (ேசாதைன 1) மற்�ம்  ேகா�ைம 
ைவக்ேகா�டன் சப்பாத்�க்கள்ளி கலைவ (ேசாதைன 2) என்ற இரண்� 
ேசாதைன வைககள் அைனத�் ேசாதைன �லங்�க�க்�ம் .  
ேபா�மான �ரதம் மற்�ம் �ற ஊடட்சச்த�்க்கைள வழங்�வதற்காக 
�னசரி ஒ�  ப�� �ண்ணாக்� பாகங்கள்  நிலக்கடைல           (58   
�ண்ணாக்� பாகங்கள் மக்காசே்சாளத் தானியங்கள் ப�� கனிம , 40 , 1 
கலைவ மற்�ம் ப�� சாதாரண உப்� வழங்கப்படட்�1   ) . 

ேசாதைன�ன் ���கள்;  கால்நைடகள் சப்பாத்�க்கள்ளி கலந்த 
உணவால் ம�ழ்ச�் அைடந்தன,  ேம�ம் ெமாத்த உலர ் ெபா�ள் 

அட்டவைண 3. சப்பாத்�க்கள்ளி�ன்  �லம்  1/3  மடங்�  உலர் 
ெபா�ள் மாற்�வதன் �ைள�,  உலர் ெபா�ள் உடெ்காள்ளல் 
மற்�ம் ஆ�களில் ெசரிமானம் (ஒவ்ெவா� ����ம் N= 8).
ஆராய்ச�் ��க்கள் உலர் ெபா�ள்  உலர் ெபா�ள்  உலர் ெபா�ள் 
 உடெ்காள்ளல்  உடெ்காள்ளல்  ெசரிமானம்
 (% உடல்  (உடல்எைட�ல்  (%)
 எைட�ல்) g / kg W 0.75) 

சப்பாத்�க்கள்ளி+கம்�  3.39 79.32 61.49
ேநப்�யர ்ஒட�் �ல்

சப்பாத்�க்கள்ளி+  4.15 100.11 62.00
எ�ப்�ய க்ேளாவர ்

சப்பாத்�க்கள்ளி+  4.35 101.71 60.09
லாைதரஸ் ைவக்ேகால்

சப்பாத்�க்கள்ளி+  3.45 82.24 55.95
ெகாண்ைடக்கடைல 
ைவக்ேகால்

1/3 மடங்� உலர ்ெபா�ள் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் �லம் ெகா�க்கப்படட்�
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படம் 4. ெசம்ம�யாட்�ற்� சப்பாத்�க்கள்ளித் �வனப் பரிேசாதைன 
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உடெ்காள்ளல் 100 �ேலா உடல் எைட�ல் 3.15 �ேலா என்ற �தத்�ல் 
இரண்� ��க்களி�ம் சமமாக இ�ந்த�. எனி�ம் சப்பாத்�க்கள்ளி 
கலந்த �வனம் உடெ்காண்ட கால்நைடகளின் உலரெ்பா�ள் மற்�ம் 
கரிம ெபா�டக்ளின் ெசரிமானம் (67.44 மற்�ம் 61.83 சத�தம்) ேசாளம் 
ெகா�க்கப்படட்  கால்நைடகைள�ட  �ைறவாகேவ  இ�ந்த�  (69.42 
மற்�ம் 66.15 சத�தம்). இேதேபால், சப்பாத்�க்கள்ளி ெகா�க்கப்படட் 
கால்நைடக�டன்     (72.17 சத�தம்)    ஒப்��ம்ேபா�    ேசாளம் 
ெகா�க்கப்படட்  ���ல்  (76.84 சத�தம்)  �ரதத்�ன்  ெசரிமானம் 
அ�கமாக இ�ந்த�.  இ�ப்��ம்,  நாரக்ளின் ெசரிமானம் ெபரி�ம் 
மா�பட�ல்ைல. 

3.4.4 ேவளாண் ேசாதைன

ஜ�ைல,  2016  இல்  இந்�யப்  �ல்ெவளி  மற்�ம்  �வன  ஆராய்ச�் 
நி�வனத்�ல் சப்பாத்�க்கள்ளி ஆராய்ச�் ஆரம்�க்கப்பட்ட�. 
ஆராய்ச�் நிலத்�ன் மண்ணின் தன்ைமயான� ந�நிைல �.  எச.் 
ெகாண்ட மணல் கலந்த களிமண் மற்�ம் இைடநிைல சத்� 
ெகாண்ட�. நான்� ப�வங்களில் நட� (ஜ�ைல-எஸ் 1, அக்ேடாபர ் - 
எஸ் 2, �ப்ரவரி- எஸ் 3, ஏப்ரல்- எஸ் 4) மற்�ம் இரண்� நீர ்மற்�ம் உர 
ேமன்பா�  (1- கட�்ப்பா�:  நட�ற்�  �ற�  (அேத  நாளில்)  ஒ� 
நீரப்்பாசனம் த�ர உரம் மற்�ம் நீரப்்பாசனம் இல்ைல;  2 -  நட� 
ேநரத்�ல் 2  �ேலா மக்�ய ெதா� உரம் மற்�ம் ஒவ்ெவா� 
ப�வத்��ம் 1 �ேலா மக்�ய ெதா� உரம் (3 �ைற), நட� ேநரத்�ல் 
நீரப்்பாசனம் மற்�ம் �ன்னர ் ேதைவக்ேகற்ப.  இந்�யப் �ல்ெவளி 
மற்�ம் �வன ஆராய்ச�் நி�வனத்தால் அைடயாளம் காணப்பட்ட 
' மஞ்சள் சான் ேகாேனா'  நட�ற்காக ேதர�் ெசய்யப்பட்ட�. 
சப்பாத்�க்கள்ளி �ளாேடாட்கள் 2  � வரிைச�ல் மற்�ம் 1  � 
இைடெவளி�ல் நடப்பட்டன.  இந்த ஆராய்ச�்�ல் தாவர உயரம், 
�ைடமட்டத் தாவர பரவல்,  �ளாேடாட் நீளம்,  �ளாேடாட் அகலம், 
�ளாேடாட்களின் எண்ணிக்ைக மற்�ம் �ளாேடாட் எைட பற்�ய 
தகவல்கள் �சம்பர,் 2018 இல் ப�� ெசய்யப்பட்டன. ேசாதைன�ன் 
���கள்,  அக்ேடாபர,்  �ப்ரவரி மற்�ம் ஏப்ரல் நட�க்காலத்�டன்  
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ஒப்��ம்ேபா�,   ஜ�ைல மாதத்�ல் நடப்பட்ட சப்பாத்�க்கள்ளிகளின் 
வளரச்�் மற்�ம் உற்பத்� �கச�்றப்பாகக் காணப்படட்� இ�ப்��ம். , 
உரம் மற்�ம் நீர ் பாசன ேசாதைன அ�க சப்பாத்�க்கள்ளி 
வளரச்�்ைய ெகா�த்தா�ம் ஆரம்ப ஆண்�களில் உர�ல்லா மற்�ம் 
நீரில்லா ேசாதைனக�க்� இைணயாகேவ இ�ந்த� �ப்ரவரி மற்�ம் . 
ஏப்ர�ல் நடப்பட்ட சப்பாத்�க்கள்ளிகளின் ெசயல் �றன் சமமாக  
இ�ந்த� ஜ�ைல�ல் நடப்பட்ட சப்பாத்�க்கள்ளி ஆக்ேடாபரில் .   
நடப்பட்ட சப்பாத்�க்கள்ளி�டன் ஒப்��ம்ேபா� அ�க தாவர உயரம் 
(7.9%),  (2.7%),  (54.2%)�ளாேடாட் நீளம் �ளாேடாட்கள் எண்ணிக்ைக  
மற்�ம் �ளாேடாட் எைட  ஆ�யவற்ைற ப��ெசய்த�. ேம�ம் (14.3%)   
நட�காலத்ைத தாமதப்ப�த்�னால் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் வளரச்�்    
மற்�ம் மக�ல் �க�ம் �ைறயவாய்ப்�ள்ளதாக ஆராய்ச�் ���கள்      
ெதரி�க்�ன்றன (அட்டவைண ) 4 .

அட்டவைண 4. �ைதப்� ேநரம் ெதா� உரம் மற்�ம் நீர்ப்பாசனம் 
ஆ�யவற்�ன் �ைள�கள்.
ேசாதைனகள் தாவரத்�ன் �ளாேடாட ்  தாவரத்�ன் �ளாேடா�ன்
 உயரம்  நீளம்  �ளாேடாட ்  எைட (�ராம்)
 (ெச. �.) (ெச. �.) எண்ணிக்ைக 

நட� ேநரம்

ஜ�ைல 2016 149.8 37.5 46.9 940.2

அக்ேடாபர ்2016 127.1 36.5 30.4 822.8

�ப்ரவரி 2016 93.6 31.7 20.4 689.7

ஏப்ரல் 2016 82.5 30.8 13.4 625.6

ேமலாண்ைம

ெதா� உரம்  110.8 33.9 25.7 751.9
மற்�ம் நீரப்ாசனம் 
ெகா�க்காத

ெதா� உரம்  115.8 34.4 29.8 787.3
மற்�ம் 
நீரப்ாசனம் 
ெகா�த்த
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உடெ்காள்ளல் 100 �ேலா உடல் எைட�ல் 3.15 �ேலா என்ற �தத்�ல் 
இரண்� ��க்களி�ம் சமமாக இ�ந்த�. எனி�ம் சப்பாத்�க்கள்ளி 
கலந்த �வனம் உடெ்காண்ட கால்நைடகளின் உலரெ்பா�ள் மற்�ம் 
கரிம ெபா�டக்ளின் ெசரிமானம் (67.44 மற்�ம் 61.83 சத�தம்) ேசாளம் 
ெகா�க்கப்படட்  கால்நைடகைள�ட  �ைறவாகேவ  இ�ந்த�  (69.42 
மற்�ம் 66.15 சத�தம்). இேதேபால், சப்பாத்�க்கள்ளி ெகா�க்கப்படட் 
கால்நைடக�டன்     (72.17 சத�தம்)    ஒப்��ம்ேபா�    ேசாளம் 
ெகா�க்கப்படட்  ���ல்  (76.84 சத�தம்)  �ரதத்�ன்  ெசரிமானம் 
அ�கமாக இ�ந்த�.  இ�ப்��ம்,  நாரக்ளின் ெசரிமானம் ெபரி�ம் 
மா�பட�ல்ைல. 

3.4.4 ேவளாண் ேசாதைன

ஜ�ைல,  2016  இல்  இந்�யப்  �ல்ெவளி  மற்�ம்  �வன  ஆராய்ச�் 
நி�வனத்�ல் சப்பாத்�க்கள்ளி ஆராய்ச�் ஆரம்�க்கப்பட்ட�. 
ஆராய்ச�் நிலத்�ன் மண்ணின் தன்ைமயான� ந�நிைல �.  எச.் 
ெகாண்ட மணல் கலந்த களிமண் மற்�ம் இைடநிைல சத்� 
ெகாண்ட�. நான்� ப�வங்களில் நட� (ஜ�ைல-எஸ் 1, அக்ேடாபர ் - 
எஸ் 2, �ப்ரவரி- எஸ் 3, ஏப்ரல்- எஸ் 4) மற்�ம் இரண்� நீர ்மற்�ம் உர 
ேமன்பா�  (1- கட�்ப்பா�:  நட�ற்�  �ற�  (அேத  நாளில்)  ஒ� 
நீரப்்பாசனம் த�ர உரம் மற்�ம் நீரப்்பாசனம் இல்ைல;  2 -  நட� 
ேநரத்�ல் 2  �ேலா மக்�ய ெதா� உரம் மற்�ம் ஒவ்ெவா� 
ப�வத்��ம் 1 �ேலா மக்�ய ெதா� உரம் (3 �ைற), நட� ேநரத்�ல் 
நீரப்்பாசனம் மற்�ம் �ன்னர ் ேதைவக்ேகற்ப.  இந்�யப் �ல்ெவளி 
மற்�ம் �வன ஆராய்ச�் நி�வனத்தால் அைடயாளம் காணப்பட்ட 
' மஞ்சள் சான் ேகாேனா'  நட�ற்காக ேதர�் ெசய்யப்பட்ட�. 
சப்பாத்�க்கள்ளி �ளாேடாட்கள் 2  � வரிைச�ல் மற்�ம் 1  � 
இைடெவளி�ல் நடப்பட்டன.  இந்த ஆராய்ச�்�ல் தாவர உயரம், 
�ைடமட்டத் தாவர பரவல்,  �ளாேடாட் நீளம்,  �ளாேடாட் அகலம், 
�ளாேடாட்களின் எண்ணிக்ைக மற்�ம் �ளாேடாட் எைட பற்�ய 
தகவல்கள் �சம்பர,் 2018 இல் ப�� ெசய்யப்பட்டன. ேசாதைன�ன் 
���கள்,  அக்ேடாபர,்  �ப்ரவரி மற்�ம் ஏப்ரல் நட�க்காலத்�டன்  
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ஒப்��ம்ேபா�,   ஜ�ைல மாதத்�ல் நடப்பட்ட சப்பாத்�க்கள்ளிகளின் 
வளரச்�் மற்�ம் உற்பத்� �கச�்றப்பாகக் காணப்படட்� இ�ப்��ம். , 
உரம் மற்�ம் நீர ் பாசன ேசாதைன அ�க சப்பாத்�க்கள்ளி 
வளரச்�்ைய ெகா�த்தா�ம் ஆரம்ப ஆண்�களில் உர�ல்லா மற்�ம் 
நீரில்லா ேசாதைனக�க்� இைணயாகேவ இ�ந்த� �ப்ரவரி மற்�ம் . 
ஏப்ர�ல் நடப்பட்ட சப்பாத்�க்கள்ளிகளின் ெசயல் �றன் சமமாக  
இ�ந்த� ஜ�ைல�ல் நடப்பட்ட சப்பாத்�க்கள்ளி ஆக்ேடாபரில் .   
நடப்பட்ட சப்பாத்�க்கள்ளி�டன் ஒப்��ம்ேபா� அ�க தாவர உயரம் 
(7.9%),  (2.7%),  (54.2%)�ளாேடாட் நீளம் �ளாேடாட்கள் எண்ணிக்ைக  
மற்�ம் �ளாேடாட் எைட  ஆ�யவற்ைற ப��ெசய்த�. ேம�ம் (14.3%)   
நட�காலத்ைத தாமதப்ப�த்�னால் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் வளரச்�்    
மற்�ம் மக�ல் �க�ம் �ைறயவாய்ப்�ள்ளதாக ஆராய்ச�் ���கள்      
ெதரி�க்�ன்றன (அட்டவைண ) 4 .

அட்டவைண 4. �ைதப்� ேநரம் ெதா� உரம் மற்�ம் நீர்ப்பாசனம் 
ஆ�யவற்�ன் �ைள�கள்.
ேசாதைனகள் தாவரத்�ன் �ளாேடாட ்  தாவரத்�ன் �ளாேடா�ன்
 உயரம்  நீளம்  �ளாேடாட ்  எைட (�ராம்)
 (ெச. �.) (ெச. �.) எண்ணிக்ைக 

நட� ேநரம்

ஜ�ைல 2016 149.8 37.5 46.9 940.2

அக்ேடாபர ்2016 127.1 36.5 30.4 822.8

�ப்ரவரி 2016 93.6 31.7 20.4 689.7

ஏப்ரல் 2016 82.5 30.8 13.4 625.6

ேமலாண்ைம

ெதா� உரம்  110.8 33.9 25.7 751.9
மற்�ம் நீரப்ாசனம் 
ெகா�க்காத

ெதா� உரம்  115.8 34.4 29.8 787.3
மற்�ம் 
நீரப்ாசனம் 
ெகா�த்த
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3.4.5 ெவவ்ேவ� நிலப் பயன்பாட�் �ைறகளில் சப்பாத்�க்கள்ளி. 

மா�படட் நிலம் உபேயா�க்�ம் �ைறகளில் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் 
அ��கம் என்ப� ஒ� �றப்பான வறண்ட நில இயற்ைக வள ேமம்பா� 
ஆ�ம். �க �றப்பாக ெசயல்படட் சப்பாத்�க்கள்ளிகளின்  வைககைள 
இந்�ய  �ல்ெவளி மற்�ம் �வன ஆராய்ச�் நிைலயம் மா�படட் நிலம் ப்
உபேயா�க்�ம் �ைறகளான வன ேமய்சச்ல் அைமப்�,  ேதாடட் 
ேமய்சச்ல் அைமப்�,  �ர�ந்த நிலங்கள்,  �வனம்- உண� ப�ர ்
�ைறகள்,  ஊ�ப�ராக�ம்,  வயல் எல்ைலகள் மற்�ம் சாைல 
ஓரங்களி�ம் வளரக்்�ம் �யற்�ல் ஈ�பட�்ள்ளன. �ம்�ைன கலப்� 
ஒட�்ப்�ல்  மற்�ம் �பா �ல் அ�ப்பைட�லான ேவளாண் வன ( ) படம் 5
அைமப்� மற்�ம் ெநல்� அ�ப்பைட�லான ேதாடட் ேமய்சச்ல் 
அைமப்� ஆ�யவற்�க்� இைட�ல் சப்பாத்�க்கள்ளிகள் 
வளரக்்கப்படட்ன.  ெபா�வாகேவ சப்பாத்�க்கள்ளிகள் நிைறய 
பலன்கைள தரக்��ய� ��ப்பாக 1. க�ைமயான காலநிைலகைள 
தாங்� வாழக்��யைவ 2. வறண்ட மற்�ம் கர� �ரடான இடங்களில் 
கால்நைடக�க்� ஒ� �றப்பான �ரதம் மற்�ம் சக்� வழங்�யாக 
உள்ள�. 3. வறண்ட கால மாற்�ப்ப�ராக �றந்� �ளக்��ற� 4. மண் 
அரிப்ைப த�க்�ம் சக்� ெகாண்ட�.  இவ்வா� ெவவ்ேவ� நில  ப்
பயன்பாட�் �ைறகளில் சப்பாத்�க்கள்ளி நட� ெசய்வ� 
கால்நைடகளின் �வனத் ேதைவைய �ரத்்� ெசய்வதற்�ம்,  மற்�ம் 
மானாவாரி ப��களின் வளத்ைத பராமரிப்பதற்�ம் �றந்த 
வ�யா�ம்.

சப்பாத்�க்கள்ளி மற்�ம் ��ன கலப்�னப் �ல் ( T S H )  ப�ரி�ம் 
�ைற�ல்,   சப்பாத்�க்கள்ளி  1  � x 1  �  இைடெவளி�ல்  நட� 
ெசய்யப்படட்ன.  அேதேபால் ��ன கலப்�ன �ல்�ம் 1  � x  1  � 
இைடெவளி�ல் நட� ெசய்யப்படட்�.  ஆனால் வன ேமய்சச்ல் 
அைமப்�ல் (�பா �ல் மற்�ம் ெநல்�) சப்பாத்�க்கள்ளி யான� 2 � 
வரிக�க்கான இைடெவளி�ட�ம் மற்�ம் 1  � ெச�க�க்கான 
இைடெவளி�ட�ம் நட� ெசய்யப்படட்�.  சப்பாத்�க்கள்ளியான� 
வயல்ெவளிகளின் ேவ�களில் 1  � இைடெவளி�ல் நட� 
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படம் 5. சப்பாத்�க்கள்ளி ஊ�ப�ராக
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3.4.5 ெவவ்ேவ� நிலப் பயன்பாட�் �ைறகளில் சப்பாத்�க்கள்ளி. 

மா�படட் நிலம் உபேயா�க்�ம் �ைறகளில் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் 
அ��கம் என்ப� ஒ� �றப்பான வறண்ட நில இயற்ைக வள ேமம்பா� 
ஆ�ம். �க �றப்பாக ெசயல்படட் சப்பாத்�க்கள்ளிகளின்  வைககைள 
இந்�ய  �ல்ெவளி மற்�ம் �வன ஆராய்ச�் நிைலயம் மா�படட் நிலம் ப்
உபேயா�க்�ம் �ைறகளான வன ேமய்சச்ல் அைமப்�,  ேதாடட் 
ேமய்சச்ல் அைமப்�,  �ர�ந்த நிலங்கள்,  �வனம்- உண� ப�ர ்
�ைறகள்,  ஊ�ப�ராக�ம்,  வயல் எல்ைலகள் மற்�ம் சாைல 
ஓரங்களி�ம் வளரக்்�ம் �யற்�ல் ஈ�பட�்ள்ளன. �ம்�ைன கலப்� 
ஒட�்ப்�ல்  மற்�ம் �பா �ல் அ�ப்பைட�லான ேவளாண் வன ( ) படம் 5
அைமப்� மற்�ம் ெநல்� அ�ப்பைட�லான ேதாடட் ேமய்சச்ல் 
அைமப்� ஆ�யவற்�க்� இைட�ல் சப்பாத்�க்கள்ளிகள் 
வளரக்்கப்படட்ன.  ெபா�வாகேவ சப்பாத்�க்கள்ளிகள் நிைறய 
பலன்கைள தரக்��ய� ��ப்பாக 1. க�ைமயான காலநிைலகைள 
தாங்� வாழக்��யைவ 2. வறண்ட மற்�ம் கர� �ரடான இடங்களில் 
கால்நைடக�க்� ஒ� �றப்பான �ரதம் மற்�ம் சக்� வழங்�யாக 
உள்ள�. 3. வறண்ட கால மாற்�ப்ப�ராக �றந்� �ளக்��ற� 4. மண் 
அரிப்ைப த�க்�ம் சக்� ெகாண்ட�.  இவ்வா� ெவவ்ேவ� நில  ப்
பயன்பாட�் �ைறகளில் சப்பாத்�க்கள்ளி நட� ெசய்வ� 
கால்நைடகளின் �வனத் ேதைவைய �ரத்்� ெசய்வதற்�ம்,  மற்�ம் 
மானாவாரி ப��களின் வளத்ைத பராமரிப்பதற்�ம் �றந்த 
வ�யா�ம்.

சப்பாத்�க்கள்ளி மற்�ம் ��ன கலப்�னப் �ல் ( T S H )  ப�ரி�ம் 
�ைற�ல்,   சப்பாத்�க்கள்ளி  1  � x 1  �  இைடெவளி�ல்  நட� 
ெசய்யப்படட்ன.  அேதேபால் ��ன கலப்�ன �ல்�ம் 1  � x  1  � 
இைடெவளி�ல் நட� ெசய்யப்படட்�.  ஆனால் வன ேமய்சச்ல் 
அைமப்�ல் (�பா �ல் மற்�ம் ெநல்�) சப்பாத்�க்கள்ளி யான� 2 � 
வரிக�க்கான இைடெவளி�ட�ம் மற்�ம் 1  � ெச�க�க்கான 
இைடெவளி�ட�ம் நட� ெசய்யப்படட்�.  சப்பாத்�க்கள்ளியான� 
வயல்ெவளிகளின் ேவ�களில் 1  � இைடெவளி�ல் நட� 

18

படம் 5. சப்பாத்�க்கள்ளி ஊ�ப�ராக

19



ெசய்யப்படட்ன. �ர�ந்த நிலங்களில் 2 � x 1 � இைடெவளி�ல் ெதா�� 
ேதாடட்மாக நடப்படட்�.  நட� ெசய்யப்பட�் ஒன்றைர ஆண்�கள் 
க�த�் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் வளரச்�் மற்�ம் மக�ல் சம்பந்தமான 
தகவல்கள் ேசகரிக்கப்படட்ன. ஆராய்ச�்�ன் ���ல் சராசரியாக, 
சப்பாத்�க்கள்ளியான� 74.8 ெச.� உயரத்ைத�ம், ஒ� ெச�க்� 13.4 
�ளாேடாடக்ளின் எண்ணிக்ைகைய�ம் மற்�ம் 7 . 9 5  �ேலா �ராம் 
ெச��ன் எைடைய�ம் இைட- ப�ர ் �ைற�ல் அைடந்த�. 
சப்பாத�்க்கள்ளி மற்�ம் ��ன கலப்�ன �ல் ப�ரி�ம் �ைற�ல்  
ப�ந்�வன �ைளசச்ல் ஒ� ெஹக்ட�க்� �ைறேய 79.5 மற்�ம் 106.34 
டன்னாக ப�� ெசய்யப்படட்� (ெமாதத் மக�ல் 185.84 டன்கள்). �பா �ல் 
அ�ப்பைட�லான ேவளாண் வன அைமப்� மற்�ம் ெநல்� 
அ�ப்பைட�லான ேதாடட் ேமய்சச்ல் அைமப்� ஆ�யவற்�ல் 
ப�ந்�வன உற்பத�் �ைறேய ஒ� ெச�க்� 5.4 �தல் 18 �ேலா �ராம் 
வைர ப�� ெசய்யப்படட்�.  �ர�ந்த நிலங்களில் 
சப்பாத�்க்கள்ளியான� 2 .7-10 .8  �ேலா �ராம் வைர மக�ல் ப�� 
ெசய்யப்படட்�.  ஆனால்,  சப்பாத�்க்கள்ளியான� வயல்களின் 
ேவ��ல் அ�க ப�ந்�வன மக�ைல ெகா�தத்� (ஒ� ெச�க்� 4.8-16.8 
�ேலா �ராம்). 
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சப்பாத்�க்கள்ளிைய �வசா�களிைடேய �ரபலப்ப�த�்வ�ல் 
இந்�யப் �ல்ெவளி மற்�ம் �வன ஆராய்ச�் நிைலயம் பல �ரிதமான 
நடவ�க்ைகைள ேமற்ெகாண்ட�.  ��ப்பாக ெபண் �வசா�கள், 
மா�கள் பா�காப்�ட உரிைமயாளரக்ள்,  மாநில �வசாயப் 
பல்கைலக்கழகங்கள், ேவளாண்ைம அ��யல் நிைலயங்கள்  (��� 
��யன் ேகந்�ரா -  ேக. �. ேக. ) ,  �ராமப்பஞ்சாயத�் �ர�நி�கள், 
மற்�ம் ெபா�செ்சாத�்க்களில். இந்த நடவ�க்ைககளால் மானாவாரி 
மற்�ம் வறண்ட நிலங்களில் ப�ந்�வன பற்றாக்�ைறைய �ரத்்� 
ெசய்யப்படட்�. �ளாேடாடக்ள் வழங்�ய பல்ேவ� பங்�தாரரக்ளின் 
�வரங்கள் அடட்வைண 5 இல் ெகா�க்கப்பட�்ள்ளன (படம் 6).

4. சப்பாத்�க்கள்ளிைய �வசா�களிைடேய 
�ரபலப்ப�த்த ேமற்ெகாண்ட �ட்டங்கள். 
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அடட்வைண 5. சப்பாத�்கக்ள்ளி ெபற்�கெ்காண்ட பங்�தாரரக்ளின் 
�வரங்கள்.
வரிைச  பங்�தாரரக்ள் எண்ணிக்ைக �ளாேடாடக்ளின் 
எண்   (எண்ணிக்ைக)
1. �வசா�கள்  200 6000
2. மா�கள்  பா�காப்�ட  05 4200
 உரிைமயாளரக்ள்
I. �  ராம்  ராஜா  சரக்்கார ்
 மா�கள்  பா�காப்�டம்  - 350
 (ஓரச்ச்ா)
ii. �ர�்  மா�கள் 
 பா�காப்�டம்  - 250
iii. சரக்்கார ் மா�கள் 
 பா�காப்�டம்  - 2500
iv. �ஜாய்,  மா�கள்  - 500
 பா�காப்�டம், சதர�்ர ்  
v. ��ஆர ்பா�ண்டா, ஜான்�  - 500
3. மாநில  ேவளாண்  10 5570
 பல்கைலக்கழகங்கைளச ்
 ேசரந்்த ��� ��யன் 
 ேகந்�ரா (ேக.�.ேக.)
I. ேக.�.ேக. பன்னா  - 250
ii. ேக.�.ேக. சாகர ்  - 750
iii. ேக.�.ேக. �கம்கர ்  - 270
iv. ேக.�.ேக. உமரியா  - 150
v. ேக.�.ேக. அேசாக் நகர ்  - 500
vi. ேக.�.ேக. ேஹாஷங்காபாத்  - 250
vii. ேக.�.ேக. கடன்ி  - 500
viii. ேக.�.ேக. தத்யா  - 1500
ix. ேக.�.ேக. ஜான்�  - 1000
x. ேக.�.ேக.�வ�ரி  - 400
4. ஒ�சா�ன் ஆர.்ேக.�.ஒய்   6 39500
 �டட்ம் (6 மாவடட்ங்கள்)
I. ம�ரப்ஞ்ச ்  - 5000
ii. பாலேசார ்  - 5000
iii. பாலங்�ர ்  - 5000
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iv. காலஹந்�  - 5000
v. ராயகடா  - 5000
vi. ேகாரா�ட ்  - 5000
vii. ஆர.்ேக.�.ஒ�சா   - 9500
 (6 மாவடட்ங்கள்) - 2 வ� �ைற
5. வணிக பால் / ஆ� �வசா�  02 750
6. ஐ.�.எஃப்.ஆர.்ஐ,   - 250
 (ஆர.்ஆர.்எஸ்.), தாரவ்ாட்
7. �.ஏ.�, இம்பால்  - 25
8. இக்காரட்ா (ஐ. �. எ. ஆர.் �. எ.)  - 100
 ைமயம் அம்லா, ேபாபால் 
 (இந்�யா)
9. ேத�ய பால்வள ேமம்பாட�்  - 25
 வாரியம், ஆனந்த், �ஜராத்
10. ஐ.�.ஏ.ஆர-்இந்�ய   - 100
 கால்நைட  ஆராய்ச�் 
 நி�வனம், இசடந்கர,் பேர�

23



அடட்வைண 5. சப்பாத�்கக்ள்ளி ெபற்�கெ்காண்ட பங்�தாரரக்ளின் 
�வரங்கள்.
வரிைச  பங்�தாரரக்ள் எண்ணிக்ைக �ளாேடாடக்ளின் 
எண்   (எண்ணிக்ைக)
1. �வசா�கள்  200 6000
2. மா�கள்  பா�காப்�ட  05 4200
 உரிைமயாளரக்ள்
I. �  ராம்  ராஜா  சரக்்கார ்
 மா�கள்  பா�காப்�டம்  - 350
 (ஓரச்ச்ா)
ii. �ர�்  மா�கள் 
 பா�காப்�டம்  - 250
iii. சரக்்கார ் மா�கள் 
 பா�காப்�டம்  - 2500
iv. �ஜாய்,  மா�கள்  - 500
 பா�காப்�டம், சதர�்ர ்  
v. ��ஆர ்பா�ண்டா, ஜான்�  - 500
3. மாநில  ேவளாண்  10 5570
 பல்கைலக்கழகங்கைளச ்
 ேசரந்்த ��� ��யன் 
 ேகந்�ரா (ேக.�.ேக.)
I. ேக.�.ேக. பன்னா  - 250
ii. ேக.�.ேக. சாகர ்  - 750
iii. ேக.�.ேக. �கம்கர ்  - 270
iv. ேக.�.ேக. உமரியா  - 150
v. ேக.�.ேக. அேசாக் நகர ்  - 500
vi. ேக.�.ேக. ேஹாஷங்காபாத்  - 250
vii. ேக.�.ேக. கடன்ி  - 500
viii. ேக.�.ேக. தத்யா  - 1500
ix. ேக.�.ேக. ஜான்�  - 1000
x. ேக.�.ேக.�வ�ரி  - 400
4. ஒ�சா�ன் ஆர.்ேக.�.ஒய்   6 39500
 �டட்ம் (6 மாவடட்ங்கள்)
I. ம�ரப்ஞ்ச ்  - 5000
ii. பாலேசார ்  - 5000
iii. பாலங்�ர ்  - 5000

22

iv. காலஹந்�  - 5000
v. ராயகடா  - 5000
vi. ேகாரா�ட ்  - 5000
vii. ஆர.்ேக.�.ஒ�சா   - 9500
 (6 மாவடட்ங்கள்) - 2 வ� �ைற
5. வணிக பால் / ஆ� �வசா�  02 750
6. ஐ.�.எஃப்.ஆர.்ஐ,   - 250
 (ஆர.்ஆர.்எஸ்.), தாரவ்ாட்
7. �.ஏ.�, இம்பால்  - 25
8. இக்காரட்ா (ஐ. �. எ. ஆர.் �. எ.)  - 100
 ைமயம் அம்லா, ேபாபால் 
 (இந்�யா)
9. ேத�ய பால்வள ேமம்பாட�்  - 25
 வாரியம், ஆனந்த், �ஜராத்
10. ஐ.�.ஏ.ஆர-்இந்�ய   - 100
 கால்நைட  ஆராய்ச�் 
 நி�வனம், இசடந்கர,் பேர�

23



1.  �ராந்�ய அ�ப்பைட�ல் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் ேதாடட்ம் / 
கன்�கள் வளரப்்� ைமயம் ேமம்ப�த�்வதற்காக 
இக்காரட்ா�னால் (ஐ. �. எ. ஆர.் �. எ.)  ேதரந்்� எ�க்கப்படட்  
ைமயங்களின் ஈ�பாட�்டன் ( மாநில வாரியாக அைடயாளம் 
காணப்பட ேவண்�ம்) ஊக்��த்தல்.

2.  தரி� மற்�ம் �ர�ந்த நிலங்களில் சப்பாத்�க்கள்ளி�டன் 
நீண்டநாள் வாழக்��ய �ற்கள் மற்�ம் ேவளாண் சாரந்்த 
மரவைககள். 

3.  ஒ�சா மா�ரி (ஐ.�.ஏ.ஆர.்�.ஏ சப்பாத்�க்கள்ளி �டட்ாளரக்�டன் 
இைணந்� ஆர.் ேக. �. ஒய் �டட்ம்)  �டட்ம் ஜாரக்ண்ட,் 
ெத�ங்கானா,  சத்�ஸ்கர,்  மகாராஷ்�ரா,  கரந்ாடகா, 
உத்தரப்�ரேதசம், மத்�யப் �ரேதசம், �ஜராத், மற்�ம் த�ழ்நா�  
மாநிலங்களில் �ர�ப�க்க ேவண்�ம்.

4.  பங்�தாரரக்ளின் �றன் ேமம்பா� மற்�ம் சப்பாத்�க்கள்ளிைய 
சா�ப� மற்�ம் ெப�க்கம் ெசய்�ம் �ைறகள் பற்� பாரை்வ��ம் 
நாடக்ள். 

5.  ெதா�ல் �டப்ம் சாரந்்த இைணப்�கைள ஐ.�.ஏ.ஆர ்நி�வனங்கள், 
ஐ.�.ஆர.்�.ஏ, மாநில ேவளாண் பல்கைலக்கழகங்கள், தன்னாரவ் 
ெதாண்� நி�வனங்கள், அர� �ைறகள், �ட�்ற� அைமப்�கள், 
பால் நி�வனங்கள் மற்�ம் �வசா�களிைடேய உ�வாக்�தல்.
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5.  �றன் ேமம்பா�

சப்பாத்�க்கள்ளிைய �ண்�களாக ெவட�்தல் மற்�ம்    
கால்நைடக�க்� �வனமாக ெகா�த்தல் பற்�ய கள மற்�ம் ப�ற்�       
நாடக்ள் அடட்வைண (  6).

அட்டவைண 6.  �ற்கள்  இல்லாத  சப்பாத்�க்கள்ளி  பற்�ய  கள 
நாடக்ள்
வரிைச  இடம் ேத� ஒ�ங்�ைணப்பாளர்
எண் 

1. ேதா�யா �ராமம்,  21 நவம்பர,் 2017 �னில் �மார்
 தத்யா (எம்.�.)  �. ஆர.் பல்சானியா

2. ஐ.�.ஏ.ஆர ்-  27 �ப்ரவரி, 2018 �னில் �மார்
 ஐ.�.எஃப்.ஆர.்ஐ.   �. ஆர.் பல்சானியா
 மத்�ய ஆராய்ச�் 
 பண்ைண, ஜான்� 
 (உ.�.)

3. காம்ேத� மா�கள்  02 ஏப்ரல், 2018 �னில் �மார்
 பா�காப்�டம்,   �. ஆர.் பல்சானியா
 சரக்்கார,் ஜான்� (உ.�.)    

4. ஐ.�.ஏ.ஆர ்-  01 நவம்பர,் 2018 �னில் �மார்
 ஐ.�.எஃப்.ஆர.்ஐ.   � ஆர ்பால்சனியா
 மத்�ய ஆராய்ச�் 
 பண்ைண, ஜான்� 
 (உ.�.)

5. ேதா�யா �ராமம்  25 ஜனவரி, 2019 �னில் �மார்
 மற்�ம் கேரரா, தத்யா   � ஆர ்பால்சனியா
 (எம்.�.)

6. அம்பாபாய் �ராமம்,  19 ெசப்டம்பர,் �னில் �மார்
 ஜான்� (உ.�.) 2019 � ஆர ்பால்சனியா
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6. எ�ரக்ால �க்�கள் மற்�ம் பரிந்�ைர



1.  �ராந்�ய அ�ப்பைட�ல் சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் ேதாடட்ம் / 
கன்�கள் வளரப்்� ைமயம் ேமம்ப�த�்வதற்காக 
இக்காரட்ா�னால் (ஐ. �. எ. ஆர.் �. எ.)  ேதரந்்� எ�க்கப்படட்  
ைமயங்களின் ஈ�பாட�்டன் ( மாநில வாரியாக அைடயாளம் 
காணப்பட ேவண்�ம்) ஊக்��த்தல்.

2.  தரி� மற்�ம் �ர�ந்த நிலங்களில் சப்பாத்�க்கள்ளி�டன் 
நீண்டநாள் வாழக்��ய �ற்கள் மற்�ம் ேவளாண் சாரந்்த 
மரவைககள். 

3.  ஒ�சா மா�ரி (ஐ.�.ஏ.ஆர.்�.ஏ சப்பாத்�க்கள்ளி �டட்ாளரக்�டன் 
இைணந்� ஆர.் ேக. �. ஒய் �டட்ம்)  �டட்ம் ஜாரக்ண்ட,் 
ெத�ங்கானா,  சத்�ஸ்கர,்  மகாராஷ்�ரா,  கரந்ாடகா, 
உத்தரப்�ரேதசம், மத்�யப் �ரேதசம், �ஜராத், மற்�ம் த�ழ்நா�  
மாநிலங்களில் �ர�ப�க்க ேவண்�ம்.

4.  பங்�தாரரக்ளின் �றன் ேமம்பா� மற்�ம் சப்பாத்�க்கள்ளிைய 
சா�ப� மற்�ம் ெப�க்கம் ெசய்�ம் �ைறகள் பற்� பாரை்வ��ம் 
நாடக்ள். 

5.  ெதா�ல் �டப்ம் சாரந்்த இைணப்�கைள ஐ.�.ஏ.ஆர ்நி�வனங்கள், 
ஐ.�.ஆர.்�.ஏ, மாநில ேவளாண் பல்கைலக்கழகங்கள், தன்னாரவ் 
ெதாண்� நி�வனங்கள், அர� �ைறகள், �ட�்ற� அைமப்�கள், 
பால் நி�வனங்கள் மற்�ம் �வசா�களிைடேய உ�வாக்�தல்.
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கால்நைடக�க்� �வனமாக ெகா�த்தல் பற்�ய கள மற்�ம் ப�ற்�       
நாடக்ள் அடட்வைண (  6).

அட்டவைண 6.  �ற்கள்  இல்லாத  சப்பாத்�க்கள்ளி  பற்�ய  கள 
நாடக்ள்
வரிைச  இடம் ேத� ஒ�ங்�ைணப்பாளர்
எண் 

1. ேதா�யா �ராமம்,  21 நவம்பர,் 2017 �னில் �மார்
 தத்யா (எம்.�.)  �. ஆர.் பல்சானியா

2. ஐ.�.ஏ.ஆர ்-  27 �ப்ரவரி, 2018 �னில் �மார்
 ஐ.�.எஃப்.ஆர.்ஐ.   �. ஆர.் பல்சானியா
 மத்�ய ஆராய்ச�் 
 பண்ைண, ஜான்� 
 (உ.�.)

3. காம்ேத� மா�கள்  02 ஏப்ரல், 2018 �னில் �மார்
 பா�காப்�டம்,   �. ஆர.் பல்சானியா
 சரக்்கார,் ஜான்� (உ.�.)    

4. ஐ.�.ஏ.ஆர ்-  01 நவம்பர,் 2018 �னில் �மார்
 ஐ.�.எஃப்.ஆர.்ஐ.   � ஆர ்பால்சனியா
 மத்�ய ஆராய்ச�் 
 பண்ைண, ஜான்� 
 (உ.�.)

5. ேதா�யா �ராமம்  25 ஜனவரி, 2019 �னில் �மார்
 மற்�ம் கேரரா, தத்யா   � ஆர ்பால்சனியா
 (எம்.�.)

6. அம்பாபாய் �ராமம்,  19 ெசப்டம்பர,் �னில் �மார்
 ஜான்� (உ.�.) 2019 � ஆர ்பால்சனியா
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6. எ�ரக்ால �க்�கள் மற்�ம் பரிந்�ைர
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சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் ஆராய்ச�்கள் மற்�ம் ேமம்பா�-கண்ேணாட்டம்
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சப்பாத்�க்கள்ளி�ன் ஆராய்ச�்கள் மற்�ம் ேமம்பா�-கண்ேணாட்டம்
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3130



3130



3332
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34



34



ஐ.�.எ.ஆர ்- இந்�யப் �ல்ெவளி மற்�ம் �வனப்ப�ர ்ஆராய்ச�் நிைலயம் 
ஜான்�-284003, இந்�யா. 

ெதாைலேப�: +91-510-2730666
ெதாைலநகல்: +91-510-2730833
இைணயதளம்: http://igfri.res.in



ஐ.�.எ.ஆர ்- இந்�யப் �ல்ெவளி மற்�ம் �வனப்ப�ர ்ஆராய்ச�் நிைலயம் 
ஜான்�-284003, இந்�யா. 

ெதாைலேப�: +91-510-2730666
ெதாைலநகல்: +91-510-2730833
இைணயதளம்: http://igfri.res.in
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