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பாகல் சாகுப  ெதாழில் ட்பம் 

பட்டம்      :   

சித்திைர, ஆ , ஆவணி. 

பாகற்காய் சாகுப  1 

பந்தல் ைறயில் பாைவ சாகுப  ெசய்த விவசாயிகள் வாிைச நட  ைறைய 

பயன்ப த்தி வந்தார்கள் தற்சைமயம் தண்ணீர் பற்றாக்குைற இ ப்பதால் குழி நட  

ைறைய பயன்ப த்தி ( ெசாட்  நீர் ேபாட் 0 அதிக மகசூல் எ த் ள்ளார் திண் க்கல் 

மாவட்டம் கு ம்பபட் ைய ேசர்ந்த தி  . நல்லதம்பி என்ற விவசாயி நான் குழி நட  

ைறைய பயன்ப த்தி விவசாயம் ெசய்தால் எனக்கு கைளைய குைறக்க ந்த , 

தண்ணீர் பற்றாக்குைற இ ப்பதால் நான் ெசாட்  நீர் பாசன ைறைய பின்பற்றியதன் 

விைளவாக எனக்கு ெசல  குைற  மகசூல் அதிகமாகேவ கிைடக்கிற  என்கிறார். 

https://www.youtube.com/watch?v=IcXvxEhCicI 

பாகற்காய் சாகுப  ெதாழில் ட்பம் 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ettN00iXnhY 

பாகற்காய் சாகுப  ெதாழில் ட்பம் 3 

https://www.youtube.com/watch?v=iIdTRh8ZHAE 

பாகற்காய் சாகுப  ெதாழில் ட்பம் 4 

https://www.youtube.com/watch?v=ItR8pbIDz5w 

பாகற்காய் சாகுப  ெதாழில் ட்பம் 5 

https://www.youtube.com/watch?v=0Hed4780-iM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IcXvxEhCicI
https://www.youtube.com/watch?v=ItR8pbIDz5w
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பாகற்காய் குழி நட  ெதாழில் ட்பம் 

https://www.youtube.com/watch?v=djSbNeBpbaA 

விைத அள  :  

சாதாரகம் 1 கிேலா,  ஒட்  ரகமாக இ ந்தால் 600 கிராம்  

விைத ேநர்த்தி 

1 கிேலா விைதக்கு 10 கிராம்  ைரக்ேகாெடர்மா விாி   விைத ேநர்த்தி ெசய்  நட 

ேவண் ம். 200 கிராம் ைரேசாபியம், 200 கிராம் பாஸ்;ேபாபாக்டீாியா  இரண்ைட ம் 

ஆறிய வ  கஞ்சியில் ேபாட்    ஒ  ஏக்க க்கு ேதைவயான விைத டன் கலந்  24 மணி 

ேநரத்திற்குள் நட  ெசய்யேவண் ம்.  

நிலம் தயாாிப்     

3 தல் 4 உழ கள் வைர ேபாடேவண் ம் மண் நன்றா கட்  இல்லாமல் ெபாழ 

ெபாழெவன உ  இ க்க ேவண் ம். கைளகள் மற் ம் பிளா க் ெபா ட்கள் , கல் 

த யைவ இல்லாமல் பார்த் க்ெகாள்ளேவண் ம் 

ெதா உரம் 

ஏக்க க்கு 4 டன் ெதா உரம்  அல்ல    மண்  உரம் 1 டன் இட ேவண் ம். 

ஆட் க்கிைட அமர்த்தி நட்டால் பயிர் நன்கு வள ம், அதிக மகசூல் த ம். விைத நட்ட5ம் 

நாள் 2 கிேலா அேசாஸ்ைபாில்லம், 2 கிேலா பாஸ்ேபாபாக்டீாியாைவ நன்கு மக்கிய 

பைழய ஆறிய எ வில் கலந்  வய ல் ஈரம் இ க்கும் ேபா  விைதக்க ேவண் ம்.  

ரகம்       :   

ெம குபாைவ, கு ந்தைலபாைவ, மிதிபாைவ. ஒட்  ரகம் 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=djSbNeBpbaA
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ண் ரம்  

ண் ரம் ஒ   ஏக்க க்கு 5 கிேலாைவ 15 கிேலா மண டன் கலந்  விவிட  

ேவண் ம்.  

பயிர் இைடெவளி 

வாிைசக்கு வாிைச 10 அ ,  ெச க்கு ெச  2 அ   

கைள நிர்வாகம் 

 சிறிய ெச யாக இ க்கும் ேபா  கைளகள் 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற ெவட்ட 

ேவண் ம்.  ெச  வளர்ந்  பந்தைல அைடத் விட்டால் மாதம் ஒ  ைற கைள எ த்  
உரம் ேபாட ேவண் ம்.  

நீர் நிர்வாகம் 

4 நாட்க க்கு ஒ  ைற தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம்.  ேம ம் காய் அ வைடக்கு தல் 

நாள் தண்ணீர் விட் த்தான் அ வைட ெசய்ய ேவண் ம்.  காய் அ வைட ெசய்த பின் 
ம  நாேள தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம்.  

உர நிர்வாகம் 

 20 நாட்க க்கு ஒ ைற கைள ெவட்  1 ஏக்க க்கு .ஏ.பி. 25 கிேலா ெபாட்டாஷ் 25 

கிேலா இரண்ைட ம் சமபங்காக பிாித்  இரண்  ைற இடேவண் ம். 

இைலப்ேபன் தாக்குத ன்  அறிகுறி 

 பயிர் நட ெசய்த  25 ம் நாள் இைலயின் ேமல் எ ம்  இ க்கும்.  இைலயின் உள் பகுதி 

மடங்கி இ க்கும்.  

கட் ப்ப த் ம் ைற 

இமிடாகுேளார் ஒ  ட்ட க்கு ஒ  மில்  என்ற அளவில் ெதளித்  கட் ப்ப த்த 
ேவண் ம்.  
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ேகாலப் ச்சி தாக்குத ன் அறிகுறி 

இைலயின் பின் றம் ேகா ேகாடாக இ க்கும்.  

கட் ப்ப த் ம் ைற 

ேமாேனாகுேராட்ேடாபாஸ் ஒ  ட்டர் தண்ணீரக்கு 4 மில்  என்ற அளவில்  கலந்  

மாைல ேவைளயில் ெதளித்  கட் ப்ப த்தலாம்.  

ற்  தாக்குத ன்  அறிகுறி  

ெச யின் தண் ப்பகுதி மியில் இ ந்  1 அ க்கு ேமல்   ங்கி காணப்ப ம். 

தண் ப்பகுதி ங்;கி இ ந்தால் ெச யின் காய்ப் த்தன்ைம,  வளர்ச்சி குைற ம், மகசூல் 

பாதிக்கும்.  

கட் ப்ப த் ம் ைற 

 விைத நட்ட 15 தல் 20  நாட்க க்குள் பி ரடான் 5 கிேலாைவ 20 கிேலா 

ேவப்பம் ண்ணாக்கில் கலந்  வ ேவண் ம்.  

காய்ப்  தாக்குத ன் அறிகுறி 

, பிஞ்சு, காய் த யவற்ைற  தாக்கும்.  

கட் ப்ப த் ம் ைற  (இயற்ைக ைற) 

ைரக்ேகாகிரம்மா ட்ைட ஒட் ண்ணி அட்ைட கட்டலாம்.  1ஏக்க க்கு 4 சிசி 

இனக்கவர்ச்சிப்ெபாறி  ஒ   ஏக்க க்கு 6 இடத்தில்  பயி க்கு ஒ  அ க்கு ேமல் ைவத்  

கட்ட ேவண் ம்.  

கட் ப்ப த் ம் ைற (இரசாயன ைறயில் ) 

ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு  4 மில்  எண்ேடாசல்பான் அல்ல  குேளாாிைபாிபாஸ் இதில் 

ஏதாவ  ஒன்ைற  கலந்  ெதளித்  கட் ப்ப த்தலாம்.  
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மஞ்சள் இைல ைவரஸ் ேநாய் தாக்குத ன் அறிகுறி   

இைல சு ண்  சி த் , ப த்  மஞ்சள் நிறத்தில் இ க்கும். 

கட் ப்ப த் ம் ைற,    

ன்  நாள் ளித்த தயிைர மாைல ேவைலயில் ெதளிக்க ேவண் ம். ஸ்ெடப்ேடா 
ைசக்கிளின் 12 கிராம் அல்ல  பிளாண்ேடா ைமசின் 50 கிராம் ெதளித்  

கட் ப்ப த்தலாம் 

அ வைட ெதாழில் ட்பம் 

வாரம் ஒ  ைற காய்கைள அ வைட ெசய்ய ேவண் ம்.  

 

 

 

 


