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பச்லெ ஆளி ேளர்ப்பு
முதுகெலும்பற்ற ஆளி வகெெள் "க�ொலஸ்கெொ" எனும குடும்ப 

வகெகைச் சொர்ந்தவகெைொகும. இ்நதிை - ்பசுபி்க ெடற்பரப்பில் ்ப்ற்நது 
விரி்நது ெொணப்்படுவ்தொல் உலெளவில் ஆளி, �ட்டி உற்பத்தியில், 
்பச்கச ஆளியின் ்பஙெளிப்பு மிெவும மு்ககிைத்துவம க்பறுகி்றது. 
இைறகெயில் ்பச்கச ஆளி வகெெள், கூட்டம கூட்ட�ொெ உறுதிைொன 
க்பொருட்ெளில் நிர்ந்தர�ொெ ஒட்டி்க ெொணப்்படுகின்்றன. ்பச்கச ஆளிெள் 
நீரில் ெொணப்்படும நுண்ணிை ்பொசியினஙெள் �றறும பி்ற நுண்ணிை 
உயிரினப் க்பொருட்ெகள உண்டு வொழ்கின்்றன. இ்தன் மூலம நீரில் 
ெொணப்்படும ்பல்்வறு உயிரினப் க்பொருட்ெகள ஊட்டச்சத்து நிக்ற்நது 
புர்த�ொெ �ொறறுகின்்றது. ்பச்கச ஆளியின் ்பல்்வறு சி்ற்ந்த குணஙெளொன 
குறிகிைெொல உணவு சுழறசி, ்பலம, ்வெ�ொெ வளரும ்தன்க� �றறும 
ஒட்டுண்ணிெளொல் ஏற்படும குக்றவொன இழப்பு விகி்தம, ஆகிைகவ 
இப்்பச்கச ஆளிெகள குக்ற்ந்த கசலவில் அதிெ�ொெ உற்பத்தி கசயை 
ஏதுவொகின்்றது. அது�ட்டு�ல்லொ�ல், க்பசஸ (Byssus) எனப்்படும சிறு 
்தகச நொரெளொல் உறுதிைொன க்பொருட்ெளில் ஒட்டி்ககெொள்ளும ்தன்க�ைொல், 
இ்தகன ்பல்்வறு முக்றயில் வளர்கெமுடிகி்றது. இ்நதிைொவில் ெொணப்்படும 
ஆளி வகெெளில் க்பரனொ விரிடிஸ (Perna viridis) எனப்்படும ்பச்கச 
ஆளி �றறும க்பரனொ இண்டிெொ (Perna indica) எனப்்படும ்பழுப்பு ஆளி 
அதிெ அளவில் வளர்கெப்்படுகின்்றன. �த்திை ெடல் மீன்வள ஆரொயச்சி 
நிகலைம ஆளி உற்பத்தி �றறும வளரப்பில் ்பல்்வறு இைறகெ முக்றகை 
ஆரொயச்சிப்பூரவ�ொெ உருவொ்ககியுள்ளது.

ஆளி வளங்கள் மற்றும் பரப்பு
இ்நதிை்க ெடற்பரப்பில் ்பச்கச ஆளி �றறும ்பழுப்பு ஆளி அதிெம 

ெொணப்்படுகின்்றன. ்பச்கச ஆளி வகெெள் கிழ்ககு, ்�றகு ெட்லொர 
்பகுதிெள் �றறும அ்ந்த�ொன் தீவுெளில் அதிெம ெொணப்்படுகின்்றன. 
்பழுப்பு இன ஆளி வகெெள் க்தன்-்�றகு ெட்லொரப் ்பகுதிெளில் 
ெொணப்்படுகின்்றன. ்பச்கச ஆளி வகெெள் கிழ்ககு ெட்லொர ்பகுதிெளில் 
அக�த்துள்ள சில்ெொ ஏறி, ெொ்ககிநொடொ, கசன்கன, புதுச்்சரி, ெடலூர, 
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்பரஙகிப்்்பட்கடயிலும சிறு சிறு ்படுகெெளொெவும ்�றகு ெட்லொர 
்பகுதிெளில் அக�த்துள்ள கெொல்லம, ஆலப்புழொ, கெொச்சி, ் ெொழி்க்ெொடு, 
ெொசர்ெொடு, �ஙெளூரு, ெொரவொர, ் ெொவொ, ்பட்டீைொ கிரீ்க, �ொல்வன் �றறும 
ெச் வகளகுடொவில் க்பரும ்படுகெெளொெ ெொணப்்படுகின்்றன.

ஆளி பண்ணை வளர்ப்பின் த�ொழில்நுடபம் இடம் த�ர்வு
ஆளி ்பண்கணயின் கவறறிைொனது அ்தகன வளர்ககும இடத்க்த 

்்தரவு கசயவதில் சொர்நது இரு்ககி்றது. தி்ற்ந்தகவளி ெடல் �றறும 
ெழிமுெம ்பகுதிெளில் வலுவொன அகலெள் இல்லொ்த ்பகுதிெளில் 
ஆளிெகள மிெ எளி்தொெ வளர்கெலொம. சுத்்த�ொன ெடல்நீர �றறும 
அதில் உள்ள நுண்ணிை ்பொசிெளின் உற்பத்தி, ஆளி வளரப்பு்ககு 
உறுதுகணைொெ இரு்ககி்றது. இவ்விடத்தில் உள்ள நீ்ரொகட ஆளிெளு்ககு 
்்தகவைொன நுண்ணிை ்பொசிெகள உணவொெ கெொண்டுவருவதுடன், 
ெழிவு க்பொருட்ெகளயும இப்்பகுதியிலிரு்நது அெறறுகின்்றன. �ண் �றறும 
தூசிைொனது, ஆளி வளரப்க்ப மிெவும ்பொதி்ககும. ்்தரவு கசயைப்்படும 
இட�ொனது, க்தொழிறசொகல ெழிவுெலிரு்நது ்பொதுெொ்கெப்்பட ்வண்டும. 
இடத்க்த ்்தரவு கசயயும முன்பு, ்பலவகெைொன ெொரணிெகள ஆரொை 
்வண்டும.

வ. 
எண் காரணிகள் ஏறகத்தகக வரம்பு காரணியை  

கண்்டறியும் முயை

1 உப்புத்தனயமை 
(PPT)

27 – 35 ய்டட்ரசன (அளவீடு)
ரரபிரக்்டாமீட்டர் (ஒளி 
விலகல்)

2 ஆழம் (மி) <4 (கழிமுகம் வளர்ப்பு)
>5 (திைந்தரவளி
க்டல் பரப்பு)

ஒலி யக்ைடு

3 ரவப்பநியல (oC) 26 – 32 ரவப்பமைானி

4 கலங்கிை ்தனயமை >25 விங்கலர் முயை 
அல்லது ஆய்வு 
இைநதிரம்
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5 நீரின ்வகம் (மி/
ரச)

01 - 0.3 மி / ரச கரண்ட மீட்டர் அல்லது 
அறிகயககள்

6 சிறு ஆளிகளின 
இருப்பு

நூறு மீட்டர் ஆழததிறகு 
உள்ளாக

விசாரயை அல்லது 
கவனித்தல்

7 உள்ளூர் சநய்த சராசரி - நனறு விசாரயை அல்லது 
கவனித்தல்

8 பல்்வறு 
வயகைாை 
மைாசுககள்

மைனி்தக கழிவுகள், 
ர்தாழில் மைறறும் 
விவசாைக கழிவுநீர், 
மிருதுவாககும் முயைகள்

விசாரயை அல்லது 
கவனித்தல்

சிறு ஆளி தே்கரித�ல் மற்றும் வி்�த�ல்
இனப்க்பரு்கெ ெொலத்தின் க்பொழுது, ெமபுெளில் க்தொஙெவிடப்்பட்டுள்ள 

ெயிறுெளில் இரு்நது, மிெ அதிெப்்படிைொன சிறு ஆளிெள் 
்செரி்கெப்்படுகின்்றன. ெயிறுெளில் ஒட்டி்க கெொண்டிரு்ககும சிறு 
ஆளிெகள, முப்்பது மு்தல் நொற்பது (30 - 40) மிமி வகர வளர விட 
்வண்டும. இவ்வொறு வளர்கெப்்பட்ட சிறு ஆளிெகள ்வறு ஒரு புதிை 
ெயிறறி்ககு �ொறறி வளரப்்ப்தொல், ்பகழை ெயிறறில் உள்ள ஆளி கூட்டஙெகள 
குக்ற்கெவும �றறும வளரச்சிகை அதிெப்்படுத்்த ஏதுவொகும. சிறு ஆளிெகள 
இைறகெைொெ ஆளி ்படுகெயில் ெடல் அகலெள் குக்றவொெ இரு்ககும 
சக�ைத்தில் ்செரி்கெலொம.

ெடலில் அகலெள் சறறு குக்றவொெ இரு்ககும க்பொழுது, அனு்பவம 
மி்கெ மீனவனொல், நூறு கி்லொ சிறு ஆளிெகள ் செரி்கெமுடியும. இவ்வொறு 
்செரி்கெப்்பட்ட சிறு ஆளிெகள கசைறகெ வகல பின்னப்்பட்ட ெயிறறில் 
சுறறி கவ்கெ ்வண்டும. ஒரு ெயிறறின் நீளம 8 - 10 மி இருத்்தல் 
்வண்டும, ெயிறக்ற ெமபுெளில் இரு்நது க்தொஙெவிடும க்பொழுது, ெயிறின் 
இகடகவளி 60 - 70 கச மி இரு்ககு�ொறு ்பொரத்து்ககெொள்ள்வண்டும. 
இமமுக்றயில் வளர்கெப்்பட்ட ஆளிெள் அறுவகட சக�ைத்தில் 70 - 150 
மிமி வகர வளர்நதிரு்ககும.
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ஆளி வி்� சுற்று�ல்

இனப்க்பரு்கெ �ொ்தஙெளொன கசப்டம்பர மு்தல் நவம்பர வகர உள்ள 
இகடப்்பட்ட ெொலத்தில், சிறு ஆளிெகள, அகல ஏற்ற ்பகுதிெளில் �றறும 
மூழ்கியுள்ள ஆளி ்படுகெெளில் இரு்நது ் செரி்கெலொம. அனு்பவம வொய்ந்த 
மீனவரொல் ஒரு �ணி ் நரத்தில் 20 மு்தல் 30 கி்லொ ஆளிெகள ் செரி்கெ 
முடியும. சிறு ஆளியின் சரொசரி அளவு 15 மு்தல் 25 மிமி அளவும �றறும 
ஒரு மீட்டர ெயிறறில் 650 கிரொம சிறு ஆளிெள் வகர வளர்கெ முடியும. 
ெமபுெளில் க்தொஙெவிடப்்பட்டுள்ள 15 மு்தல் 20 மிமி கசைறகெ அளவு 
கெொண்ட ெைறு �றறும ்்தஙெொய நொரெளிலும ஆளிெகள எளி்தொெ 
வளர்கெ முடியும

சிறு ஆளிெகள கசைறகெ வகல பின்னப்்பட்ட ெயிறறில் சுறறி 
கவ்கெ ்வண்டும. சிறு ஆளிெள் ஒட்டி்க கெொண்டுள்ள ெயிறக்ற 
ெமபுெளில் இரு்நது க்தொஙெவிடும க்பொழுது, ஒவ்கவொரு ெயிறறி்ககு 
இகட்ை 0.5 மு்தல் 1 மி இகடகவளி இரு்ககு�ொறு ்பொரத்து்ககெொள்ள 
்வண்டும. ெயிறறின் அடிப்்பகுதி, ெடல்�ட்டத்திலிரு்நது இரண்டு மீட்டர 
்�ல் இரு்ககு�ொறு க்தொஙெவிட்வண்டும. 6 * 6 மீட்டர சுற்றளவு கெொண்ட 
ெமபுெள் கெொண்ட அக�ப்பில், அறு்பது ெயிறுெள் வகர க்தொஙெவிடலொம. 
ஒவ்கவொரு ெயிறறிலும ஆறு மீட்டர வகர ஆளிெகள வளர்கெலொம. சிறு 
ஆளிெள் இரண்டு மு்தல் மூன்று நொட்ெளில் புதி்தொெ உருவொகும. ்தகச 
நொரெளொல் ெயிறறில் ஒட்டி்ககெொள்ளும. இவ்வொறு அகவ ஓட்டும க்பொழுது 
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ெயிறக்ற சுறறியுள்ள துணி அல்லது வகல ்பத்து நொட்ெளில் சிக்த்நது 
்்பொகும. ஆளி வளரப்பு ்பண்கணகை க்தொடஙகிைவுடன், ெமபுெள் �றறும 
ெயிறுெள் சரிைொெ உள்ளனவொ என்று அவ்வப்க்பொழுது ்பண்கண இடத்தில 
்சொ்தகன ்�றகெொள்ள ்வண்டும. 

தபொரிப்ப்கததில் சிறு ஆளி்கள்
க்பொரிப்்பெத்தில் சிறு ஆளி விக்தெகள உற்பத்தி கசயயும முக்ற 

�த்திை ெடல் மீன்வள ஆரொயச்சி நிகலைத்தில் அஙெ�ொெ விளஙகும 
கசன்கன ஆரொயச்சி க�ைத்தில் ்பச்கச ஆளியும, விழிஞசம ஆரொயச்சி 
க�ைத்தில் ்பழுப்பு நி்ற ஆளியும உருவொ்கெப்்பட்டன.

்ெொவொவில் உள்ள �த்திை ெடலிைல் ஆரொயச்சி நிகலைத்திலும 
்பச்கச ஆளிெள் க்பொரிப்்பெத்தில் உருவொ்கெப்்பட்டன. இன்று வகர நம 
நொட்டில் க்பொரிப்்பெத்தின் மூலம சிறு ஆளி விக்தெகள க்பரிை அளவில் 
உற்பத்தி கசயை நடவடி்ககெெள் ்�றகெொள்ளப்்படவில்கல.

வளரும் பருவம்
க்தொஙகும ெயிறறில் ஒட்டி்க கெொண்டிரு்ககும சிறு ஆளிெள், 

நீ்ரொட்டத்தின் உ்தவிைொல், ்வெ�ொெ வளருகின்்றன. ெயிறறில் ஆளிெள் 
ஒ்ர சீரொெ ஓட்டவில்கலகைன்்றொல், கூட்ட�ொெ இரு்ககும ்பகுதிெளில் 
உள்ள ஆளி கி்ழ விழத்க்தொடஙகும. ெயிறுெள் ெடலின் அடி�ட்டத்க்த 
க்தொடொ்தவொறும, அகலெள் குக்றயும ச�ைம, கவகு்நரம கவளியில் 
உள்ள கவப்்பநிகல்ககு கவளிப்்படுத்்தொ�ல் ்பொரத்து்ககெொள்ள ்வண்டும. 
ெயிறறின் ்�ற்பகுதியில் உள்ள ஆளிெள் அதிெ நுண்ணிை ்பொசிெள் 
உணவொெ கிகடப்்ப்தொல் ் வெ�ொெ வளரகின்்றன. ஆளிெளின் கசழுக�ைொன 
வளரச்சி்ககு ெயிறுெளு்ககு நடு்வ 25 கச மி இகடகவளி இரு்கெ 
்வண்டும. தி்ற்ந்த கவளி ெடலில் ஆளிெள் நன்்றொெ வளருகின்்றன. ஐ்நது 
மு்தல் ஆறு �ொ்தஙெளில் ஆளிெள் 80 - 110 மிமி வகர வளருகின்்றன. 
சரொசரிைொெ ஒரு �ொ்தத்திறகு 13.5 மிமி வகர ஆளிெள் வளரத்து 35 மு்தல் 
45 கிரொம வகர அகடயும. ்பல்்வறு இடஙெளில் இ்்த ்்பொன்்றக்தொரு 
வளரச்சி விகி்தம ெொணப்்படுகின்்றன.
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ெழிமுெத்தில் ஆளி வளர்ககும க்பொழுது ஐ்நது �ொ்தஙெளில் 75 
மு்தல் 90 மிமி வகர வளரத்து, சரொசரிைொெ 35 மு்தல் 40 கிரொம வகர 
அகடகின்்றன. ஒரு மீட்டர ெயிறறில் சரொசரிைொெ 10 மு்தல் 12 கி்லொ 
வகர ஆளிெள் உற்பத்திைொகின்்றன.

பண்ணை மு்ை்கள்
திைந� தவளி ்கடலில் வளர்ப்பு 

தி்ற்ந்த கவளி ெடலில் ஆளிெகள வளர்ககும க்பொழுது, அவ்விடத்தின் 
ஆழம ஐ்நது மீட்டர ்�லொெவும வலுவொன அகலெள் இல்லொ�லும, 
நுண்ணிை ்பொசிெளின் உற்பத்தி அதிெ�ொெவும இரு்ககு�ொறு ் ்தரவு கசயை 
்வண்டும. நீள் ெயிறு முக்றயில் ஆளிெள் வளர்கெப்்படும க்பொழுது, அ்தன் 
மீது சிறு ஆளிெள் �றறும பி்ற உயிரினஙெளில் ஒட்டு்தலும அதிெ�ொெ 
ெொணப்்படும. மிெ எளி்தொெ கிகட்ககும க்பொருட்ெகள கெொண்டு ் �றகூறிை 
இரு முக்றெளில் ஆளிெகள வளர்கெலொம. இமமுக்றயில் ் வட்கடைொடு்தல் 
�றறும ்பருவநிகல �ொற்றஙெள் இமமுக்றயில் உள்ள தீக�ெளொகும.

்கழிமு்க மு்ை வளர்ப்பு
தி்ற்ந்த கவளி ெடகல விட ்படுகெ முக்றயில் க்தளிவொன நீ்ரொகட 

�றறும நொன்கு மீட்டரு்ககு ஆழத்திறகு உள்ளொெ ஆளிெள் சி்றப்்பொெ 
வளரகின்்றன.

நுண்ணிை ்பொசிெள் உற்பத்தியில் நீலவொ்ககு ெயிறறில் ஆளிெள் 
நன்கு வளரகின்்றன. ெமபுெள் கெொண்ட அக�ப்பு ்படுகெ முக்ற 
வளரச்சி்ககு சி்ற்நது விளஙகுகின்்றன. நீரின் உப்புத்்தன்க� �ொற்றம, 
�றறும வீடு க்தொழிறசொகல ெழிவுெளொல் ஏற்படும அழிவுெள், இமமுக்றயில் 
தீக�ெளொகும.
கீழ்ெண்ட ்பகுதிெளில் ்பல ்வறு்பொடுெள் கெொண்ட ்படுகெ முக்ற 
வளரப்க்ப ெொணலொம 

தபளதேொட வளர்ப்பு
இமமுக்றயில் க்தன்கன நொரினொல் ஆன ஒரு ெயிறறில் சிறு ஆளிெள் 

்செரி்கெப்்படுகின்்றன. ்பல ெமபுெள் ஒன்்றன் பின் ஒன்்றொெ இகண்கெப்்பட்டு 
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ஒவ்கவொரு ெமபிலிரு்நதும நீள்வொ்ககில் ெயிறுெள் க்தொஙெவிடப்்பட்டு சிறு 
ஆளிெள் ் செரி்கெப்்படுகின்்றன. சிறு ஆளிெள் வளரச்சி அகட்ந்த பி்றகு 
சில �ொ்தஙெள் ெழித்து அகவ �றக்றொரு அக�ப்பிறகு �ொற்றப்்படுகின்்றன. 
ெடறெகர ்பகுதிகை ஒட்டியுள்ள அகல ஏற்றம இ்ற்கெம இடத்தில ஓ்க 
�ரத்தின் ்தடி�னொன ்தண்டுெள் ்பல கசஙகுத்்தொெ நிறுத்்தப்்படுகின்்றன. 
ஒவ்கவொரு ்தண்டும 4 - 7 மி நீளமும அெல�ொன ்பகுதி 12 - 25 கச மி 
விட்டமும அடிப்்பகுதி 7 கச மி விட்டமும இரு்கெ ்வண்டும. ்தண்டின் 
அடிப்்பகுதியில் 3 கச மி ெடற்படுகெயின் உல் புக்த்நது இரு்ககு�ொறு 
்பொரத்து கெொள்ள ்வண்டும.

இவ்வொறு நிறுத்்தப்்பட்ட ்தண்டில் சிறு ஆளிெள் ஒட்டி்க கெொண்டிரு்ககும 
ெயிறக்ற சுறறி விட ்வண்டும. ்தண்டின் அடி ்பகுதியில், நண்டு �றறும 
பி்ற உயிரஙெள் ஆளிெகள உண்ணொ்தவொறு ்தடுப்பு க்பொருத்்தப்்பட 
்வண்டும. இவ்வொறு கசயைப்்படும முக்ற்ககு க்பள்சொட் என்று க்பைர. 
இகவ ெடறெகர �ட்டத்திறகு நீளவொ்ககில் அக�த்்தல் ் வண்டும. இமமுக்ற 
மிெ வலுவொன அகலெள் உள்ள இடத்தில க்பொருத்தினொல் �ட்டு்�, மிெ 
கூட்ட�ொெ வளரும ஆளிெளு்ககு ் ்தகவைொன நுண்ணிை ்பொசிவகெெள் 
உணவொெ கிகட்ககும. 
 

க்பள்சொட் முக்ற ஆளி வளரப்பு ெழிமுெ ்பகுதிெளும ஆழ�ற்ற 
வகளகுடொ ்பகுதிெளிலும ்�றகெொள்ளலொம. மூஙகில் அல்லது சவு்ககு 
ெமபுெள் கசஙகுத்்தொெ நிறுத்்த ் வண்டும. இவ்வொறு கசஙகுத்்தொெ நிறகும 
ெமபுெகள, நீள்வொ்ககில் ெமபுெகள கெொண்டு இகண்கெ ்வண்டும. 
இரண்டு கசஙகுத்து ெமபுெளு்ககு நடுவில் 1 - 2 மி இகடகவளி இருத்்தல் 
்வண்டும. இ்ந்த நீள்வொ்ககு ெமபுெளிரு்நது கநலொன் அல்லது ெைறு 
க்தொஙகிவிடப்்பட்டு ஆளிெகள வளர்கெலொம. இ்ந்த நீள்வொ்ககு ெமபுெள் 
வலுவொன அகல ஏற்றத்தின் க்பொழுது நீர�ட்டத்தின் ்�ல் இரு்ககு�ொறு 
்பொரத்து கெொள்ள ்வண்டும.
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தபௌதேொட வளர்ப்பு

அடித�ள வளர்ப்பு மு்ை
இமமுக்றயில் ஆளிெள் அதிெ�ொெ கிகட்கெப்க்பறறு வளரச்சி 

குக்ற்நது ெொணப்்படும இடத்தில இரு்நது ஆளிப் ்பண்கண்ககு �ொற்றம 
கசயைப்்படுகி்றது. இவ்வொறு கசயயும க்பொழுது ஆளிெள் மிெ ் வெ�ொெவும 
கசழுக�ைொெவும வளரகின்்றன. ஆளிப் ்பண்கணயின் அடித்்தளம மிெ 
உறுதிைொெ இரு்கெ ்வண்டும. இல்கலகைனில் ்வக்றொரு இடத்திறகு 
அகலயின் ்வெத்்தொல் இடம க்பைர்நதுவிடும. சிறு ஆளிெகள அகல 
ஏற்ற ்பகுதியில் வளரப்்ப்தன் மூலம ஆளிெள் மிெ ெடின�ொன ஓடு 
�றறும "அட்கடர" சக்தயுடன் வளரகின்்றன. அகலெள் குக்ற்ந்த 
்பகுதியில் வளர்ககும க்பொழுது, ஓடுெள் சறறு வலுவிழப்்பதுடன் அதிெ 
இக்றச்சியும கிகட்ககி்றது. இவ்வகெ ஆளிெள் உணவு ்ப்தப்்படுத்்தப்்படும 
க்தொழிறசொகல்ககு சி்ற்ந்த்தொகும. ஒரு ஏ்கெரிலிரு்நது 22 டன் வகர 
உற்பத்திைொகின்்றன. இமமுக்றயில் சிறு ஆளிெள் ் செரிப்பு மு்தல் அறுவகட 
�றறும விற்பகன வகர இை்நதிரத்தின் மு்ககிைத்துவம அதிெ�ொகும.

அடித�ள வளர்ப்பு மு்ை
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்கம்பு மு்ை
இமமுக்ற ெழிமுெப் ்பகுதியிலும ஆழ�ற்ற வகளகுடொ ்பகுதியிலும 

ஆளிெகள வளர்கெலொம.

்கம்பு மு்ை

ரொப்ட மு்ை
இமமுக்ற தி்ற்ந்த கவளி ெடல் ்பரப்பிறகு ஏற்ற்தொகும. மிெ ென�ொன 

மூஙகில் அல்லது சவு்ககு ெமபுெகள கெொண்டு சதுர�ொெ அல்லது 
கசவ்வ�ொெ ரொப்ட்ெள் அக�்கெலொம. ரொப்ட்டின் மி்தகவ்கெொெ நொன்கு 
்பொரல்ெள் (BARREL) ஒவ்கவொரு முக்றயிலும �றறும ஒரு ்ப்ரொல் (BARREL) 
நடுவிலும க்பொறுத்்தப்்பட்வண்டும ்பொரல்ெள் துரு பிடி்கெொ்த வண்ணஙெளொல் 
வண்ணம பூச்பட ்வண்டும. ஒரு ரொஃப்ட்டின் அளவு 5 * 5 மி இரு்கெ 
்வண்டும. ரொப்ட்ெகள 50 மு்தல் 100 கி்லொ கெொண்ட இருமபு அல்லது 
கிரொகனட் ெல்கல கெொண்டு நன்குரம கசயை ் வண்டும. ஒரு மீட்டர ரொப்ட் 
்பகுதியில் மூன்று ஆளிெள் ஒட்டி்க கெொண்ட ெயிறறிகன க்தொஙெவிடலொம.

ரொப்ட மு்ை
லொங ்லன் மு்ை

இமமுக்ற ்பொதுெொப்்பற்ற தி்ற்ந்தகவளி ெடல் ்பரப்பிறகு ஏற்ற்தொகும. 
மு்ககிை ெயிறறின் விட்டம 16 - 20 மி மி இருத்்தல் ் வண்டும. இ்கெயிறக்ற, 
இரண்டு 200 லிட்டர பீப்்பொயெள் 5 மீட்டர இகடகவளி விட்டு ்தொஙகி 
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பிடி்ககின்்றவொறு அக�்கெ ்வண்டும. கெயிறக்றயும, பீப்்பொயெகளயும, 
ெொணகிகரட் பிளொ்க �றறும கநலொன் ெயிறு கெொண்டு இறு்ககி ெட்ட 
்வண்டும. ஆளி விக்தெள் ெட்டிை ெயிறக்ற, இதில் க்தொஙெ விட 
்வண்டும. 

நீள்வொக்கு மு்ை
இமமுக்ற ஆளிெள் ஆழ�ற்ற நீ்ரொட்டத்தில் வளர்கெப்்படுகின்்றன. 

இதில், ஆளி விக்தெள் உள்ள ெயிறக்ற, கசஙகுத்்தொெ நீள்வொ்ககு 
கெொமபிறகு ்�ல் ஒரு ெமபில் ெட்ட ்வண்டும. இமமுக்ற �ல்பொர 
்பகுதிெளில் பின்்பற்றப்்படுகி்றது

லொங ்லன் மு்ை

ஆளி வளர்ச்சியின் பரொமரிப்பு
ெமபுெள் �றறும ரொப்ட்ெளின் ்தரத்க்த அரிை முக்றைொெ அவ்வப்க்பொழுது 

்சொ்தகன கசயை்வண்டும. ஆளிெள் கூட்டம கூட்ட�ொெ வளரத்திரு்ந்த்தொல் 
அ்தகன எண்ணி்ககெகை குக்றத்்தல் ்வண்டும. இவ்வொறு கசயவ்தன் 
மூலம ஆளியின் வளரச்சிகை ்�ம்படுத்துவதுடன், அ்தன் இழப்க்பயும 
்தடு்கெலொம. ஆளி வளரச்சி ெொலத்தில் அ்தன் மீது ஒட்டி்ககெொண்டிரு்ககும 
சிறு விலஙகினஙெகள �றறும உயிரினஙெகள அழிப்்ப்தன் மூலம 
ஆளிெளின் வளரச்சிகை ஊ்கெப்்படுத்்த முடியும.

த�ொய் த�ொற்று மற்றும் �ச்சு �ன்்ம
நீல நுண்ணுயிர நுண்்பொசி சிவப்பு அகல �றறும கட்னொப்ளகெள்்லட்ஸ 

கிருமிெளொல் ஏற்படும ெொலத்தில் ஆளிெளில் நச்சுத்்தன்க� அதிெம 
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ெொணப்்படுகி்றது. இ்கெொலத்தில் ஆளிெள் கெொடிை நச்சு்கெகள உற்பத்தி 
கசயகின்்றன. இவறக்ற �னி்தன் உட்கெொள்ளும க்பொழுது அவரு்ககு 
்பல்்வறு வகெைொன குடல் �றறும நரமபு �ண்டலம ் நொயெள் ்தொ்ககுகின்்றன. 
ஏஸ்ஸொ (YESSO ) நச்சு என்்ற புதிை வகெ நச்சு அவரது நரமபு 
�ண்டலத்க்த மிெவும ்பொதி்ககின்்றன. 

அறுவ்ட தபொருள் உற்பததி மற்றும் விற்ப்ை
�கழ்கெொலத்திறகு முன்பும, இனப்க்பரு்கெத்திறகு முன்பும, விற்பகன 

கசயயும அளவிறகு ஆளிெள் வளர்ந்தவுடன் அ்தகன அறுவகட 
கசயை ்வண்டும. அறுவகட கசயவ்தறகு ஏப்ரல் மு்தல் ெூன் வகர 
உள்ள ெொலம உெ்ந்த்தொகும. ெயிறுெளில் ஒட்டி்க கெொண்டிரு்ககும 
ஆளிெகள ெடறெகர்ககு கெொண்டு வ்நது நீகரப் பீயச்சி அடித்து, தூசி, 
�ண்துெள்ெள் இல்லொ்த அளவிறகு சுத்்தம கசயை ்வண்டும. இவ்வொறு 
சுத்்தம கசயைப்்பட்ட முதிர்ந்த ஆளிெகள, �று சுழறசிமுக்ற கெொண்ட 
ெடல்நீரில் 24 �ணி ் நரம ்பரொ�ரி்கெ ் வண்டும. இ்தன் பி்றகு ஆளிெகள 
மீண்டும சுத்்த�ொன ெடல்நீரில் சுத்்தம கசயை ் வண்டும. இவ்வொறு கசயயும 
க்பொழுது, ஆளிெளில் உள்ள நுண்ணுயிரெளின் எண்ணி்ககெ 90 % 
வகர குக்றகி்றது. சுத்்தம கசயைப்்பட்ட ஆளிெள் உள்ளூர ச்நக்தயில், 
உயிர �றறும ஓட்டுடன் விற்பகன கசயைப்்படுகின்்றன. ்தற்்பொது, உணவு 
்ப்தப்்படுத்தும க்தொழிறசொகலெள், சிறிை அளவில் ்தொன் ்பண்கணெளில் 
உற்பத்தி கசய்த ஆளிெகள உ்ப்ைொகி்ககின்்றன. உள்ளூர ச்நக்தயில் 
அதிெம விற்பகன கசயயும அளவிறகு புதிை உத்திெகள வகுத்்தல் 
அவசிை�ொகும.

சுத்்தம கசயைப்்பட்ட ஆளிெளிரு்நது, இக்றச்சிகை இைறகெைொெவும 
�றறும நீரில் கெொதி்கெவிட்டும பிரித்க்தடு்கெலொம. இ்தன் பி்றகு 
இக்றச்சிகை ஐ்நது விழு்கெொடு (5 % ) உப்பு ெகரசலில், ஐ்நது நிமிடம 
(5 MIN ) சுத்்தம கசயை ்வண்டும.

சுத�ம் தேய்�ல்
ஆளியிலிரு்நது கிகட்கெப்க்பறும இக்றச்சியின் ்தரத்க்த ் �ம்படுத்்தவும 

�றறும அ்தன் நச்சுத்்தன்க�கை குக்ற்கெவும, அறுவகட கசயைப்்பட்ட 
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ஆளிகை சுத்்தம கசயவது மிெ அவசிை�ொகும. ஆளிெள் உணவு 
உட்கெொள்ளும க்பொழுது சிறு நுண்ணுயிர, �ண், தூசி ் ்பொன்்றவறக்ற ்தன் 
உணவு்க குழொயில் ்்த்ககி கவத்து கெொள்ளும. ச்நக்தயில் ஆளிெகள 
விற்பகன கசயவ்தறகு முன், ்�றகூறிை க்பொருட்ெகள, ஆளியின் 
உணவு்க குழொயிலிரு்நது அெற்றப்்பட்வண்டும. இவ்வொறு சுத்்தம கசயயும 
முக்ற்ககு "டிப்பு்ரஷன்" (DEPURAITON ) என அகழ்கெப்்படும. ஒரு 
்டஙகில் �ொவ் சுழறசி்க கெொண்ட ெடல்நீரில் ஆளிெகள 24 �ணி்நரம 
சுத்்தம கசயை்வண்டும. அவ்வப்க்பொழுது 10 மு்தல் 20 விழு்கெொடு நீகர 
சுத்்த�ொன ெடல் நீகர்க கெொண்டு �ொற்ற ்வண்டும. ்பன்னிரண்டு �ணி 
்நரம முடி்ந்தவுடன் ெழிவுெகள அெறறுவ்தறகு ஆளிெகள நீரினொல் 
சுத்்தம கசயை ்வண்டும. சுத்்தம கசய்த ஆளிெகள ்டஙகில் இட்டு 
்பன்னிரண்டு �ணி ்நரத்திறகு சுத்்தம கசயை ்வண்டும.

24 �ணி ் நரம முடி்ந்த பி்றகு, ் டஙகுெகள சுத்்தம கசயை ் வண்டும. பின்பு 
ஆளிெகள, ஒரு �ணி ் நரத்திறகு, மூன்று பிபிஎம (PPM) ்க்ளொரின் கெொண்ட 
ெடல்நீரில் இட ்வண்டும. விற்பகன கசயவ்தறகு முன்்பொெ, ்க்ளொரினொல் 
சுத்்தம கசயைப்்பட்ட ஆளிெகள, சுத்்த�ொன ெடல்நீரினொல் ெழுவ்வண்டும.

ஆளி பண்ணையின் தபொருளொ�ொரம்
ெமபு �றறும ெைறு முக்றயில் ெழிமுெப்்பகுதியில் அக�்கெப்்படும 
்பண்கணெள், (்பண்கண அளவு 5 மி * 5 மி ) சிறு ஆளி ஒட்டி்க 
கெொண்ட ெயிறுெள் – 100

வ. 
எண் ரபாருள் எண்ணிகயக மைதிப்பு 

(Rs.)
ரமைாத்த 

வியல (Rs)

1 மூங்கில் கம்புகள் (9 கிய்டமைட்ட கம்புகள் 
மைறறும் 10 நீள்வாககு கம்புகள்)

30 320 9600

2 யநலான கயிறுகள் (3 மி.மி /4 மி.மி), 
(கி்லா)

2 250 500

3 யநலான கயிறுகள் (12 மி.மி), (கி்லா) 13 250 3250

4 பி வி சி யபப் (2.5 “/3”) 1 மி 100 100

ரமைாத்தம் Rs. 13450
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II. த�ொடர் தேலவு்கள் (ஆட கூளி)

வ. 
எண்

ரபாருள் எண்ணிகயக மைதிப்பு 
(Rs.)

ரமைாத்த 
வியல (Rs)

1. ய்தைல் கூலி 100 7 700

2. ரகாட்டயக வா்டயக, (நாடகள்) 5 300 1500

3. ஆட கூலி (பண்யணை அயமைத்தல், சிறு 
ஆளி ்சகரித்தல் மைறறும் அறுவய்ட), 
(நாடகள்)

8 850 6800

4. சிறு ஆளி (20 – 25 மி.மி), (கி்லா) 150 50 7500

5. வயலகள் (பருததி) 25 மி 40 1000

6. அறுவய்ட ரசய்ைப்பட்ட ஆளிகயள 
சுத்தம் ரசய்்தல், (கி்லா)

800 Rs. 4 
/ கி்லா

3200

7. இ்தர ரசலவுகள் 1000

ரமைாத்தம் Rs. 21700

III. த�ொடர் தேலவு (உயிருள்ள ஆளி விற்ப்ை)

வ. 
எண்

ரபாருள் ரமைாத்த 
எண்ணிகயக

மைதிப்பு 
(Rs.)

ரமைாத்த 
வியல

1. ஆளிகள் ஓடடு்டன, (கி்லா) 800 10 / 
கி்லா

8000

IV. த�ொடர் தேலவு (த்கொதிநீரின் மூலம் எடுக்்கப்படட ஆளி இ ை்ச்சி விற்ப் ை)

வ. 
எண் ரபாருள் எண்ணிகயக மைதிப்பு 

(Rs.)
ரமைாத்த 

வியல (Rs)

1. எரிரபாருள் (1 சிலிண்்டர்) 1 1000 1000

2. ரகாதிநீரின மூலம் பிரிதர்தடுத்தல், 
(கி்லா)

200 Rs. 30 
/ கி்லா

6000

3. சநய்த விறபயை, (கி்லா) 200 Rs. 40 
/ கி்லா

8000

ரமைாத்தம் Rs. 15000
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தமொத� நிதி தேலவீடு

1 ஆளிகள் ஓடடு்டன ( I + II + III) Rs. 13450 + 
Rs. 21700 + 
Rs. 8000

Rs. 43150

2 பிரிதர்தடுத்த இயைச்சி ( I + II + IV) Rs. 13450 + 
Rs. 21700 + 
Rs. 15000

Rs. 50150

ரமைாத்த ரசலவு Rs. 93300

தமொத� வருமொைம்:
ஆளிகள் ஓடடு்டன:  (700 கி்லா, 7 கி்லா / கைறு  x Rs. 100/ கி்லா) = Rs. 70000

பிரிதர்தடுத்த இயைச்சி : (175 கி்லா(25%) x Rs.400/ கி்லா)          = Rs. 70000

நி்கர வருமொைம்:
1. உயிருள்ள ஆளிகள் ஓடடு்டன  (Rs. 70000 – Rs. 43150) = Rs. 26850
2. பிரிதர்தடுத்த இயைச்சி       Rs. (70000 –  Rs. 50150) = Rs. 19850

லொபம் (ே�விகி�ம் %) 
1. உயிருள்ள ஆளிகள் ஓடடு்டன   = 26850 / 43150 x 100 = 62%
2. பிரிதர்தடுத்த இயைச்சி       = 19850 / 50150 x 100 = 40%

த்கொதிநீரின் மூலம் பிரிதத�டுக்்கப்படட நூறு கிரொம் 
இ்ைச்சியின் ஊடடச்ேதது

கலயவ எண்ணிகயக ஆணின திைசரி 
்்தயவ (%)

ரபண்ணின 
திைசரி 

்்தயவ (%)

சகதி 172 கி கி 2.9 3.8

புர்தம் 23.8 கி 19 24

எண்ரணைய் (ரகாழுப்பு ) 4.48 கி 2.2 2.9

ஒ்மைகா3 ரகாழுப்பு 782 மி கி

ரகாலஸடரால் 27 மி கி
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கால்சிைம் 56 மி கி 7

அ்ைாடின 0.065 மி கி 43 43

இரும்புச்சதது 7 மி கி 70 47

பாஸபரஸ 285 மி கி 29 29

ரபாட்டாசிைம் 270 மி கி 11 11

ரசலினிைம் 0.038 மி கி 19 19

்சாடிைம் 410 மி கி 13 13

துத்தநாகம் (ZINC) 0.95 மி கி 6 8

யவட்டமின A 0.05 மி கி 5 5

யவட்டமின E 1.9 மி கி 19 19

யவட்டமின B1 0.009 மி கி 0.6 .6

யவட்டமின B2 0.28 மி கி 16 21

யவட்டமின B6 0.19 மி கி 9.5 12

யவட்டமின B12 0.009 மி கி 0.5 0.5

நிைாசின 0.009 மி கி 7 9.3

்பன்்டா்தனிக ஆசிட < 1 மி கி <20 20

யவட்டமின C 4.4 மி கி 7 7
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