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நிலையானை ோழோதாரத்திறகானை மீனேள ்மைாணலம திடடம் (FIMSUL)
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சேளளாளி ேளர்ப்பு
இந்தியாவின் ஒட்டு ம�ாத்த உணவு உற்பததியில் மீன்பிடி �றறும் 

மீன் வளர்ப்பு துறைகள் முக்கிய ்பஙகாறறுகின்ைன. விவசாய ம்பாருட்கள் 
ஏறறு�தியில் முக்கிய ்பஙகுவகிப்்பது �ட்டு�ல்்ா�ல் �க்களின் உணவு 
மூ்ப்ம்பாருட்களில் சிைந்்த ஊட்்டசசதது அரனாகவும், ஒன்ைறர ககாடி 
�க்களுக்கு கவற்வாய்ப்பும் வழஙகுகிைது. சிப்பி, ஆளி �றறும் �ட்டி 
வறககள் அ்தன் ஊட்்டசசதது �றறும் வணிகம் சார்ந்்த ்தன்ற�யால், 
நவீன விஞ்ான முறை வளர்ப்புக்கு சிைந்து விளஙகுகிைது. சிப்பி வளர்ப்பு 
மீனவ சமு்தாயததின் வாழவா்தாரதற்த முன்கனறறுவது �ட்டு�ல்்ா�ல் 
இந்தியாவில் நி்வும் புர்தசசதது குறை்பாட்ற்டயும் சரி மசய்கின்ைன. 
இந்தியாவின் சிைந்்த க்டற்பரப்பு �றறும் அ்தனுள்கள அற�ந்துள்ள 
முகததுவாரம், உவர்நீர், வறளகு்டா ்பகுதிகள் ஆளி வளர்ப்புக்கு சிைந்்த 
சூழநிற்றய ஏற்படுததித ்தருகிைது.

இந்தியாவின் நீர் ்பரப்பில் ்ப் வறகயான ஆளிகள் உள்ளன. அதில் 
இந்திய கழிநீர் ஆளி (Crassostrea madrasensis), க�றகு க்டறகறர ஆளி 
(C. gryphoides), சீன ஆளி (C. rivularis), கல் ஆளி (Saccostrea cucullata) 
வணிகரீதியாக ்பயன்்படுத்தப்்படுகிைது. க�க் குறிப்பிட்டுள்ள மு்தல் மூன்று 
வறககள் முகததுவாரம் �றறும் சிறகைாற்டகளில் அதிகம் காணப்்படுவது 
�ட்டும்�ல்்ா�ல், மீனவர்களால் ம்பரு�ளவில் றகயாளப்்படுகிைது. கல் 
ஆளி க்டல் சார்ந்்தது �றறும் ஆழ�றை நிகராட்்டததில் அற�ந்துள்ள 
்பாறைகளில் காணப்்படுகிைது. இந்திய கழிநீர் ஆளி இந்தியாவின் 
அறணதது க்டற்பரப்பிலும் காணப்்படுகிைது. ஆனால் க�றகு க்டறகறர 
ஆளி �றறும் சீன ஆளி வ்டக�றகு க்டக்ார ்பகுதிகளில் �ட்டும் 
காணப்்படுகிைது, கிழக்கு க்டக்ார ்பகுதிகளில் இதுவறர க�றகூறிய 
இரண்டு மவள்ளாளி வறககள் காணப்்ப்டவில்ற்.

கிழக்கு க்டக்ார ்பகுதிகள் �றறும் ககரளா க்டற்பரப்பில் இந்திய கழிநீர் 
ஆளி அதிகம் காணப்்படுகின்ைன. ஆளி இன வறககள், ஒன்று மு்தல் 
ஒன்ைறர அடி உயரம் அளவிறகு குவிய்ாககவா அல்்து திட்்டாககவா ்ப் 
மெக்்டர் ்பரப்்பளவில் க்டல் முகததுவாரததின் அடி�ட்்டததிலும் �றறும் உவர் நீர் 
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்தன்ற� வாய்ந்்த கறரகயாரஙகளிலும் ்ப்டர்ந்து வாழகின்ைன. ஆளி இனஙகள் 
்பாறைகள், சிம�ண்ட் கறகள் �றறும் சதுப்பு நி் காடுகளில் உள்ள மசடிகளின் 
கிறளகளில் ஒட்டிக் மகாண்டு காணப்்படுகின்ைன. மவயிற கா்ஙகளில், ஆளி 
இனஙகள், உயிரிழந்து குவிய்ாக காய்ந்து காணப்்படுகின்ைன.

சு்தந்திரததிறகு முந்ற்தய �்தராஸ் பிராந்தியததில் 1910ல் கேம்ஸ் 
ொர்னல் என்்பவர், ஆளி வளர்ப்பில் ஒரு சிைந்்த முன்கனாடியாக 
திகழந்்தார். ஆளி வளர்ப்பில் 1970 ல் �ததிய க்டல் மீன்வள ஆராய்சசி 
நிற்யததின் ஒரு அஙக�ான தூததுக்குடி ஆராய்சசி ற�யததில், 
விஞ்ான பூர்வ�ான ஆராய்சசிகள் க�றமகாள்ளப்்பட்டு “ஆளி வளர்ப்பின் 
முறைகள்” என்ை ம்தாழில்நுட்்பம் இந்தியாவிறகு அர்்பணிக்கப்்பட்்டது. 
இயறறகயாக கிற்டக்கும் ஆளி விற்தகள் றவதது மு்தன் மு்தலில் வளர்ப்பு 
முறைகள் கண்்டறியப்்பட்்டன. தூததுக்குடியில் 1982ல் க�றமகாள்ளப்்பட்்ட 
“ம்பாரிப்்பகததில் ஆளி விற்த உற்பததி” ம்தாழில்நுட்்பம் காரண�ாக, 
ஆளி வளர்ப்பு க�லும் அதிகரிதது க�ம்்படுத்தப்்பட்்டது. இயறறக �றறும் 
ம்பாரிப்்பகததில் கிற்டத்த ஆளி விற்தகறள மகாண்டு, இந்திய க்டக்ார 
்பகுதிகளில் ்ப் இ்டஙகளில் ஆய்வுகள் க�றமகாள்ளப்்பட்்டன. கிழக்கு 
க்டக்ார ்பகுதிகளில் அற�ந்துள்ள ்பழகவறகாடு ஏரி, உவர்நீர் ்பகுதிகளான 
எண்ணூர், �ரக்காணம், அற்டயார் கழிமுகம், சின்ன வீராம்்பட்டினம், 
காகவரி ்படுறக, ஆத்தஙகறர �றறும் தூததுக்குடி வறளகு்டாவில் சிைந்்த 
ஆளிப்்படுறககள்/ ்பாறைகள் காணப்்படுகின்ைன. 

ஆளி பண்ணை வளர்ப்பின் த�ொழில்நுடபம் 
ஆளி ்பண்றண அற�த்தல் இரண்டு வறகயாக பிரிக்கப்்படுகின்ைன. 

சிறு ஆளி கசகரித்தல் �றறும் அ்தன் வளர்ப்பு. க�றக்கூறிய இரண்டு 
பிரிவுகளும் கீழகண்்ட ்பகுதிகளில் விரிவாக கூைப்்பட்டுள்ளன.

சிறு ஆளி சேகரித�ல்
ஆளி ்பண்றண அற�ப்்பதில் �றை மீன்வளர்ப்பில் இல்்ா்த அளவிறகு 

சிறு ஆளிகளின் இருப்பு ஒரு முக்கிய ்பஙகு வகிக்கிைது. ஆளி வளர்ப்பின் 
மவறறிக்கு சிறு ஆளியின் அளவு �றறும் இருப்பு மிக முக்கிய காரணியாக 
கரு்தப்்படுைது.
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சிறு ஆளிகள் இயறறகயாககவா அல்்து ம்பாரிப்்பகததின் மூ்�ாககவா 
ம்பைப்்படுகின்ைன. இந்தியாவில் வணிகம் சார்ந்்த ம்பாரிப்்பகஙகள் அற�யும் 
வறர, இயறறகயாக கிற்டக்கப்ம்பறும் சிறு ஆளிககள முக்கியததுவம் 
ம்பறுகின்ைன. சிறு ஆளிகள் கிற்டக்கும் ்பருவம் �றறும் அ்தறன 
வளர்க்க க்தறவப்்படும் இ்டம் ஆகியறவ சிறு ஆளிகள் கசகரிக்கும் 
ம்பாழுது முக்கிய ்தகவல்களாக ம்பைப்்படுகின்ைன. கவறு ஒரு இ்டததில் 
இருந்து சிறு ஆளிகள் இ்டம் �ாறைம் மசய்யும் ம்பாழுது அறவ மிகுந்்த 
சிர�ததிறகு ஆட்்படுத்தப்்படுகின்ைன. எனகவ சிறு ஆளிகறள மிக 
விறரவாக இ்ட�ாறைம் மசய்யகவண்டும். இவவாறு மசய்வ்தன் மூ்ம் 
மச்வுகளும் குறையும்.

தபொரிப்பகததின் மூலம் சிறுஆளிகள்
�ததிய க்டல் மீன் வள ஆராய்சசி நிற்யததின் அஙக�ாக விளஙகும் 

தூததுக்குடி ஆராய்சசி ற�யததில் 1980ல் ம்பாரிப்்பகம் ஏற்படுததிய்தன் மூ்ம் 
ஆளி விற்தகள் மவறறிகர�ாக உற்பததி மசய்யப்்பட்்டன. ம்பாரிப்்பகததில் 
ம�ாத்தம் ஆறு ்பாகஙகள் உள்ளன.

1 ஆளி இனப் ம்பருக்கிகறள கசகரித்தல் �றறும் ்பாதுகாத்தல் 
2 இனப் ம்பருக்கதற்த மசயறறகயாக உந்து்தல் 
3 ்ார்வா வளர்த்தல் 
4 சிறு ஆளி வளர்க்க உ்தவும் மசயறறக ்படுறகறய உருவாக்கு்தல் 
5 சிறு ஆளி (Spat) உற்பததி மசய்்தல் 
6 நுண்ணுயிர் ்பாசி உணவு வறககறள வளர்த்தல் 

ஆளியின் நீளம் 60-90 மி.மி இருந்்தால் வளப்்ப்தறகு உகந்்த்தாக 
இருக்கும். கசகரிக்க்பட்்ட ஆளிகளில் முப்்பது விழுக்காடு 60-75 மி.மி 
நீள�ாக இருக்க கவண்டும். இ்தன் மூ்ம் க்தறவயான அளவிறகு ஆண் 
ஆளிகள் கிற்டக்கப்ம்பறும். காறகைாட்்டம் மசய்யப்்பட்்ட 100லி ற்ப்பர் 
கிளாஸ் க்டஙகில் 20 மு்தல் 22oC ்தட்்ப மவட்்பம் மகாண்்ட குளிர்ந்்த 
க்டல் நீறர நிரப்்ப கவண்டும். பின்பு மசயறறக கயிறு பின்னப்்பட்்ட 
ஒரு பி.வீ.சி (PVC) சட்்டததில் ஆளிகறள ம்பாறுததி, க�றகூறிய  
க்டஙகில் றவக்க கவண்டும். தினமும் இரண்டு மு்தல் மூன்று லிட்்டர் 
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நுண்ணுயிர் ்பாசி க்றவறய (1.5 - 2 மில்லியன் மசல்கள்/மில்லிலிட்்டர்) 
உணவாக மகாடுக்க கவண்டும். இவவாறு றவக்கப்்பட்டுள்ள ஆளி க்டஙகில் 
உள்ள நீரின் மவப்்பதற்த 34 மு்தல் 35oC க்கு திடீமரன உயர்ததும்ம்பாழுது 
ஆளிகள் அதிர்சசிக்கு உட்்படுத்தப்்பட்டு கரு முட்ற்டகறளயும், ஆண் 
விந்துக்கறளயும் மவளியிடுகின்ைன.அ்தன் பிைகு, ஆளிகள் அந்்த கயிறு 
பின்னப்்பட்்ட பிவிசி சட்்டததில் இருந்து அகறைப்்படுகின்ைன.

லொர்வொ அ்ைத�ல்:
கருவுறை முட்ற்டகள், நாற்பதற்தந்து நிமி்டததில் பிளவு்படுகின்ைன. 

பின்பு 4 �ணி கநரததில் கருவுறை முட்ற்ட "க�ாருளா" என்ை அற�ப்ற்ப 
அற்டந்து நீந்்த ம்தா்டஙகுகின்ைன. அ்தன் பிைகு, 20 �ணி கநரததில் ‘D 
‘ வடிவி்ான அற�ப்ற்ப ்ார்வாக்கள் ம்பறுகின்ைன. ்ார்வாக்களுக்கு, 
ஐகசாக்றரஸிஸ் கால்்பானா எனப்்படும் நுண்ணுயிர் ்பாசி உணவாக 
வழஙகப்்படுகிைது. ஓட்டின் சிறு சிறு துண்டுகள் �றறும் ்பாலிமயததிலீன் 
்தட்டுகளும் சிறு ஆளிகள் கசகரிப்புக்கு ்பயன்்படுத்தப்்படுகின்ைன.

்ார்வாக்கள் வளர்க்கப்்படும் FRP க்டஙகில் ஆளி ஓடுகறள சுத்தம் 
மசய்து அ்தன் நடுவிக் துறளயி்டப்்பட்டு க்டஙகில் க்பா்டப்்படுகின்ைன. 
அவவாறு க்பா்டப்்படும் ஓடுகள், சிறு ஆளிகள் ஒட்டிக் மகாள்வ்தறகு 
உ்தவுகின்ைன. ் ார்வாக்கள் கண்கள் உள்ள அற�ப்ற்ப அற்டயும் ம்பாழுது, 
க்டஙகில் உள்ள ஓடுகளில் ஒட்டிக்மகாள்கின்ைன.

சிறு ஆளி சேகரிப்பின் பருவகொலஙகள்
ஆளி ்பண்றண அற�ப்்பதின் மவறறியில் ்பருவ கா்ஙகள் 

முக்கிய ்பஙகாறறுகின்ைன. சிறு ஆளிகள் உருவாக்குவ்தறகு முன்க்ப 
விற்த கசகரிக்கும் உ்பகரணஙகறள நீரில் ம்பாருத்தப்்பட்்டால் அறவ 
�ண் கிருமிகளால் நாசம் மசய்யப்்பட்டு, அ்தன் மீது சிறு ஆளிகள் 
ஒட்டிக்மகாள்ளா�ல் க்பாய்விடும். இந்தியக் கழிநீர் ஆளியின் ்ார்வாக் 
கா்ம் 15 மு்தல் 20 நாட்கள். எனகவ சிறு ஆளி கசகரிக்கும் உ்பகரணஙகள் 
உசசகட்்ட கருமுட்ற்ட, விந்து மவளிகயறிய 7 மு்தல் 10 நாட்களுக்கு 
பின்பு நீரினுள் ம்பாருத்தப்்ப்ட கவண்டும்.
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சிறு ஆளிகள் சேகரிக்கும் பகுதி
இயறறகயாக அற�ந்துள்ள ஆளி ்பரப்பு �றறும் இனப்ம்பருக்கம் 

மசய்யும் ஆளிகள் அற�ந்துள்ள இ்டததிறகு மிக அருகக, சிறு ஆளிகள் 
கசகரிக்க்ப்ட கவண்டும். சிறு ஆளிகள் கசகரிக்க்படும் இ்டம் �றறும் 
உ்பகரணஙகள் வலுவான அற் �றறும் நீகராட்்டஙகளிருந்து ்பாதுகாக்கப்்ப்ட 
கவண்டும். சிறு ஆளிகள் ஒட்டிக்மகாள்ளும் ்தன்ற� நீரின் ஆழதற்த 
ம்பாறுதது �ாறு்படுவ்தால், உ்பகரணஙகறள ்பல்கவறு ஆழததிறகு உட்்படுததி 
கசா்தறன க�றமகாள்ள கவண்டும். சிறு ஆளிகள் ஒட்டிக்மகாள்ளும் 
உ்பகரணஙகள் ் ார்வாக்கள் அதிகம் உள்ள இ்டததில் க்பா்டப்்ப்டகவண்டும். 
இவவாறு மசய்வ்தன் மூ்ம், மிகுந்்த அளவி்ான சிறு ஆளிகள் நம்�ால் 
கசகரிக்க முடியும்.

சிறு ஆளி சேகரிக்கும் உபகரணைம் தேய்மு்ை
சிறு ஆளிகள் கசகரிக்கப் ்பயன்்படுத்தப்்படும் உ்பகாரணததிறகு 

‘கல்ட்ச’(Cultch) என்று மசால்்ப்்படுகிைது. காலியான ஆளி ஓடுகள், �ண் 
�றறும் கிருமி சுத்தம் மசய்யப்்படுகிைது. சுத்தம் மசய்யப்்பட்்ட ஓடுகளின் 
நடுகவ துறள இ்டப்்படுகிைது. ஒரு மீட்்டர் நீளம் மூன்று மிமி விட்்டம் 
மகாண்்ட ஒரு றந்ான் கயிறறில், துறளயி்டப்்பட்்ட ஆளி ஓடுகறள 
ம்தாஙகவி்டப்்படுகின்ைன. ஒவமவாரு ஓடுகளுக்கு இற்டகய 15 - 20 மச.மி 
இற்டமவளி வி்ட கவண்டும். ஒரு றந்ான் கயிறறில் 5 ஓடுகள் �ட்டுக� 
ம்தாஙகவி்டப்்ப்ட கவண்டும். இவவாறு அற�யப்ம்பரும் ஓடுகள் ம்தாஙகும் 
றந்ான் கயறறுக்கு "மரன்" என்று ம்பயர். இவவறகயான மரன்கள் ஆளி 
வளப்்ப்தறகு ்பயன் ்படுத்தப்்படுகின்ைன. சிறு ஆளிகள் கசகரிக்கும் ம்பாழுது, 
1 மீட்்டர் றந்ான் கயிறறில், 10 மு்தல் 15 ஓடுகள் இற்டமவளியின்றி 
ம்தாஙகவி்டப்்ப்டகவண்டும், சிறு ஆளி கசகரிக்கப்்பட்்டவு்டன், ஓடுகள் 
கறளயப் ம்பறறு, ஒரு கயிறறில் ஐந்து ஓடுகள் ஆளி வளப்்ப்தறகாக 
ம்தாஙக வி்டப் ்ப்டகவண்டும். ்தட்டு முறையில் ஆளிகறள வளர்க்க 
முற்பட்்டால் காலி ஓடுகள் அல்்து சுண்ணாம்பு பூசிய ற்டல்கறள, சிறு 
ஆளிகள் கசகரிப்்ப்தறகு ்பயன்்படுத்த்ாம். சுண்ணாம்பு பூசிய ற்டல்கறள, 
120 ்ார்வாக்கள் வறர ஒட்டிக்மகாள்வ்தறகு ஊட்்டம் அளிக்கின்ைன.
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ஆளி வளர்ப்பு மு்ைகள்
நற்டமுறையில் ்ப் வறகயான ஆளி ்பண்றண அற�ப்பு �றறும் 

வளர்ப்பு முறைகள் உள்ளன. ஒவமவாரு வளர்ப்பு முறையிலும் நன்ற�, 
தீற�கள் க்ந்துள்ளன. மிகவும் பிர்ப்�ான முறைகள் இரண்்டாக 
பிரிக்கப்்படுகின்ைன.
1 அடித்தளததில் வளர்த்தல் (On-bottom culture) 
2 உயர்நிற்யில் வளர்த்தல் (Off-bottom culture)

இடம் ச�ர்்நத�டுத�ல்
ஆளி வளர்ப்பில் எந்்த முறை பின்்பறைப்்படுகிைக்தா அ்தறககற்ப இ்டதற்த 

க்தர்வு மசய்ய கவண்டும். உயர்நிற் முறையில் ஆளி வளர்க்கப்்படும் 
ம்பாழுது, நீரின் ஆழம் 1 மு்தல் 2 மி வறர இருத்தல் மிக அவசியம். 
க்தர்ம்தடுக்கப்்பட்்ட இ்டஙகளில் உள்ள ஆளி வளர்ப்பு ்தட்டுகள் �றறும் 
ற்பகள் கடும் அற், நீகராட்்டஙகளிருந்து ்பாதுகாக்கப்்ப்டகவண்டும். 
வலுவான அற்களிருந்து ்பாதுகாக்கப்்பட்்டதும் 5 மி ஆழம் வறர உள்ள 
இ்டஙகள் ஆளி வளப்்ப்தறகு மிக ஏறை்தாகும். இந்தியக் கழிநீர் ஆளி 
வளர்ப்பு நீரின் உப்புத்தன்ற� 10 ppt க்கு குறைவாககவா அல்்து 40 ppt 
க்கு அதிக�ாககவா �ாறு்படும் ம்பாழுது இைப்பு விகி்தம் அதிகரிக்கிைது. 
ஆளி வளர்ப்பு இ்டதற்த க்தர்வு மசய்வ்தறகு முன்்பாக ்பல்வறு கிழகண்்ட 
காரணிகறள நிறனவில் மகாள்ள கவண்டும்.

ஆளி ஓடுகள் தரன்ஆளி ஓடுகளில் 
து்ளயிடு�ல்
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வ. 
எண்

காரணி ஏறகத்தகக வரம்பு
காரணியை 

கண்்டறியும் முயை

1. உப்புத்தனயமை 
(ppt, Salinity)

10 – 38 ய்டட்ரசன (அளவீடு)
ரரபிரக்்டாமீட்டர் (ஒளி 
விலகல்)

2. ஆழம் (Depth, m) 1.5 – 4 ஒலி (Sound), யக்ைடு 
(Manual)

3. ரவப்்பநியல 
(oC, Temperature)

23 – 34 ரவப்்பமைானி 
(Thermometer)

4. பிராணவாயு கலப்பு 
(Dissolved Oxygen, 
mg/lt)

3 – 5 விஙகலர் முயை அல்லது 
ஆய்வு இைந்திரம்

5. பிஎச்(pH) 6.5 – 8.5 பிஎச் மீட்டர் / பிஎச் 
்தாள்

6. அயலயின 
ரகாந்்தளிப்பு (m)

<0.5 – 1 கரண்ட மீட்டர் அல்லது 
அறிகயககள்

7. ர்தளிவு (m) 0.5 – 1.5 ்சச்சி வடடு (Sechii disc)

8. நீரின ்வகம் (m / 
sec)

1 - 5 கரண்ட மீட்டர் அல்லது 
அறிகயககள்

9. சிறு ஆளிகளின 
இருப்பு

நூறு மீட்டர் ஆழததிறகு 
உள்ளாக

விசாரயை அல்லது 
கவனித்தல்

10. உள்ளூர் சந்ய்த சராசரி - நனறு விசாரயை அல்லது 
கவனித்தல்

11. ்பல்்வறு வயகைாை 
மைாசுககள்

மைனி்தக கழிவுகள், 
ர்தாழில் மைறறும் 
விவசாைக கழிவு,
நார் கடடுகள், 
மிருதுவாககும் 
முயைகள்

விசாரயை அல்லது 
கவனித்தல்
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பண்ணை மு்ைகள்
அடித�ளததில் வளர்த�ல்

அடித்தள முறையில் அற் ஏறைம் �றறும் அற்கள் குறைவாக 
இருக்கும் இ்டததில் கடின�ான கீழ அடுக்கில் ஆளிகறள வளர்க்க்ாம். 
அற் ஏறை ்பகுதியில் ஆளிகறள வளர்க்கும் ம்பாழுது குறைந்்தது 16 
�ணிகநரம் நீரில் மூழகிருக்க கவண்டும். இவவாறு மசய்்தால் ஆளிகளுக்கு 
க்தறவயான உணவு கிற்டக்கப்ம்பறுகிைது. சிறு ஆளிகள், ஓடுகள் �றறும் 
ற்டல்களில் ஒட்டிக் மகாண்்டவு்டன் அற்த நீரின் அடித்தளததில் வளர்க்க 
கவண்டும். ஆளிகள் வளர்ந்்த பிைகு சந்ற்தயில் விறக கவண்டும்.

உயர்நி்லயில் வளர்த�ல்
உயர்நிற் முறையில் ஆழிகறள வளர்க்கும் ம்பாழுது, ஓடுகளிக்ா 

கயிரிக்ா ஒட்டிக் மகாண்டிருக்கும் சிறு ஆளிகள், நீரின் அடித்தளதற்த 
ம்தா்டா�ல், நீகராட்்டததில் ம்தாஙக வி்டப்்படுகின்ைன. மி்தக்கும் ராப்ட் 
(Raft), நிற்யான ராக் �றறும் சிறு கயிறு முறை (Rack and string), 
ராக் �றறும் ்தட்டு (Rack and tray), ்ாங ற்ன் (Long line) �றறும் 
ஸ்க்டக் (Stake) என ்ப் முறைகளில் வளர்க்கப்்படுகின்ைன. இம்முறைகள் 
பின்வரும் காரணஙகளால் அடித்தள வளர்ப்பு முறைறய வி்ட ்ப் �்டஙகு 
நன்ற�றயயும் ம்பரும்்பயனும் ்தரு்பறவயாகும்.

1. ஆளி வளர்சசியின் விகி்தம் அதிக�ாகவும் �றறும் சிைந்்த இறைசசி 
�கசூ்ாகவும் ம்பைப்்படுகின்ைன. 

அடி�ள வளர்ப்பு
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2. முப்்பரி�ாண வளர்சசி. 
3. நீகராட்்டததிறன சாரா�ல் ஆளிகளுக்கு உணவு கிற்டத்தல் 
4. ஆளிகள் �ண்ணால் மூ்டப்்படு்தல் �றறும் வி்ஙகினஙகள் 

மு்தலியறவயிலிருந்து ்பாதுகாக்கப்்படு்தல்.

சரக் ைற்றும் நீள்கயிறு மு்ை(Rack and Ren)
இம்முறை நீள்கயிறு முறை என்றும் அறழக்கப்்படுகிைது. இம்முறை 

இந்திய சூழநிற்க்கு ஏறை்தாகவும் அறனவராலும் ஏறறுக் மகாள்ளப்்படுகிைது. 
இரு்பது வரு்டஙகளுக்கு க�்ாக �ததிய க்டல் மீன் வள ஆராய்சசி நிற்யம் 
தூததுக்குடி வறளகு்டாவிலும், அஷ்டமுடி ஏரியிலும் கம்புகள் �றறும் நீள்கயிறு 
முறையில் ஆராய்சசிக்காக ஆளிகறள வளர்க்கின்ைன. இவவற�ப்புகள் 
1 – 2.5 மீ ஆழம் உள்ள ்பகுதிகளில் அற�க்கப்்படுகின்ைன. இம்முறையில் 
்ப் வி்த�ான கவறு்பாடுகள் உள்ளன. மு்தன்மு்த்ாக, ்ப் �ரக்கம்புகள் 
வரிறசயாக ந்டப்்படுகின்ைன. இக்கம்புகறள இறணதது க�ற்பகுதியில் 
குறுக்கு வாக்கில் �ரக்கம்புகள் கட்்டப்்படுகின்ைன. 5 மி.மி குறுக்களவு 
மகாண்்ட றந்ான் கயிறுகள் இக்கம்புகளில் ம்தாஙகவி்டப்்படுகின்ைன. 
ஒவமவாரு கயிறிலும் 10 மச.மி இற்டமவளிவிட்டு, 5 அல்்து 6 ஆளி 
ஓடுகள் கட்்டப்்பட்டு ம்தாஙகவி்டப்்படுகின்ைன. இந்்த ஆளி ஓடுகளில் 
சிறு ஆளிகள் ஒட்டிக்மகாள்ளும். பின்பு அறவ வளர்ந்்தவு்டன் அறுவற்ட 
மசய்யப்்படும் இம்முறையில் ஆளிகளின் இைப்பு விகி்தம் நாற்பதற்தந்து 
விழுக்கா்டாகும்.

சரக் ைற்றும் நீள்கயிறு மு்ை



12

சரக் ைற்றும் கூணடு மு்ைகள் (Rack and Cage)
கூண்டு முறையில், ஒரு கூண்டின் அளவு 40x40x10 மச.மி அளவு 

இருக்க கவண்டும். ம்பாரிப்்பகததில் வளர்க்கப்்பட்்ட இரு்பதற்தந்து 
மி.மி அளவு மகாண்்ட சிறு ஆளிகறள ஒரு கூண்டில் 150 மு்தல் 200 
வறரயி்ான சிறு ஆளிகறள வளர்க்க்ாம். 2 மி.மி அளவு மகாண்்ட 
ஒரு மசயறறக கயிறறினால் கூண்ற்ட சுறறி பின்ன கவண்டும். பின்பு 
பின்னப்்பட்்ட கூண்ற்ட கம்புகளிருந்து ம்தாஙகவி்டகவண்டும். ஆளிகள் 
50 மிமி அளவு வளர்ந்்தவு்டன் அ்தறன பிரிதம்தடுதது 90x60x15 மச.மி 
மகாண்்ட கூண்டிறகு �ாறை கவண்டும். ஒரு கூண்டில் 150 மு்தல் 200 
ஆளிகறள வளர்க்க்ாம். இக்கூண்டிறன கம்புகள் மீது ம்பாருததி 
ஆளிகறள வளர்க்க்ாம். சராசரியாக �ா்தததிறகு ஒரு ஆளி 7 மி.மி 
வறர வளரும். ஒரு ஆண்டின் இறுதியில் ஆளிகள் சராசரியாக 85 மி.மி 
நீளம் வறர வளரும். ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு மெக்்டரிலிருந்து 120 ்டன் 
ஆளிகறள அறுவற்ட மசய்ய்ாம்

ஸசடக் (Stake) மு்ை
ஸ்க்டக் முறை என்்பது ஒரு கம்பு அல்்து தூண் க்பான்ை அற�ப்ற்ப 

நீரின் அடி�ட்்டததிறகு மசலுத்த கவண்டும். ஒவமவாரு தூணிறகு இற்டகய 
60 மச.மி இற்டமவளி வி்ட கவண்டும். ஒவமவாரு தூணின் முறனயிலும், 
்பக்கவாட்டிலும் ஆணிகறள அடிக்க கவண்டும். இவவாணிகளில் ஆளி 
ஒடுகளு்டன் ஒட்டிக் மகாண்டிருக்கும், சிறு ஆளிகறள ம்பாறுத்த 
கவண்டும். இம்முறையில், சிறு ஆளிகளும் ம்பாரிப்்பகததில் இக்த முறையில் 
வளர்க்கப்்படுகின்ைன. இரண்டு �ா்தஙகள் வறர தூண்கறள, ஒரு 

சரக் ைற்றும் கூணடு மு்ை
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துணியால் மூடி றவக்க கவண்டும். சிறு ஆளிகள் 25 மு்தல் 30 மிமி 
வளர்ந்்தவு்டன், துணியிறன அவிழததுவி்ட கவண்டும். ்பதது �ா்தததில், 
ஆளிகள், அறுவற்ட மசய்யும் அளவிறகு வளர்ந்து விடும். கயிறுகளில் 
கட்டி வளர்க்கப்்படும் ஆளிகளின் வளர்சசி க்பான்ை இம்முறையிலும் 
ஆளிகள் வளர்கின்ைன. ஒரு வரு்டததிறகு ஒரு மெக்்டரிலிருந்து இரு்பது 
்டன் ஆளிகறள அறுவற்ட மசய்ய்ாம்.

ஆளிவளர்ச்சியின் பரொைரிப்பு
ஆளிகறள நல்் வளர்சசியு்டன் அறுவற்ட மசய்யும் வறர அ்தறன 

முறையாகவும், முறனப்பு்டன் ்பரா�ரித்தல் கவண்டும். ஆளிகறள வளர்க்கும் 
ச�யததில், அவவப்ம்பாழுது கசா்தறனகறள க�றமகாள்ள கவண்டும். 
கம்புகள் �றறும் அறுந்து விழுந்்த கயிறுகறள முறையாக �ாறறியற�த்தல் 
மிக அவசிய�ாகும். நீள்கயிறுகள் அறுந்து விழும் ம்பாழுது, ஆளிகளின் 
இைப்பு விகி்தம் அதிகரிக்கிைது. ஆளிகறள ்தட்டில் வளர்க்கும் ம்பாழுது 
்தட்டுகறள �ண் தூசி �றறும் பூசசி இல்்ா�ல் அற்த முறையாக சுத்தம் 
மசய்து ்பரா�ரிக்க கவண்டும். ஏமனன்ைால் ஆளி வளர்ப்பு ்பண்றணயில் 
பூசசி �றறும் உயிரினஙகள் ம்தாந்்தரவு அதிகம் காணப்்படும். இவவறக 
பூசசிகள் உணவு, இருப்பி்டம் �றறும் சுவாசவாயுக்களுக்காக ஆளிகளு்டன் 
க்பாட்டிக்பாடுகின்ைன. அது�ட்டு�ல்்ா�ல் கம்பு ்தட்டு �றறும் கயிறறின் 
எற்டயிறனயும் அதிகரிதது, அ்தறன நாசம் மசய்கின்ைன எனகவ 
ஆளிகறள முறையாக ்பரா�ரித்தல் மிகவும் அவசிய�ாகும். ஆளிகளின் 
இைப்பு விகி்தம் ம்பர்கின்ஸ்ஸ் �றரனஸ், மின்சினியா மநல்கசானி க்பான்ை 
ஒட்டுண்ணிகளினால் அதிகரிக்கிைது

ஸசடக் மு்ை
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ஆளிகளின் அறுவ்ட ைற்றும் ்கயொளும் மு்ை
ஆளிகள், ஒரு வரு்டததில் அறுவற்ட மசய்யும் அளவிறகு 

வளர்ந்துவிடுகின்ைன. ஆளி வளரும் விகி்தம் சிறு ஆளிகளின் வளர்சசி 
�றறும் அ்தன் ஒட்டிக்மகாள்ளும் ்தன்ற�க்கு ஏற்ப �ாறு்படுகின்ைன. ஆளிகள் 
அறுவற்ட மசய்யும்ம்பாழுது இறைசசி ்தர�ான்தாகவும் எற்ட கூடியும் 
காணப்்படும் இவவாறு ஆளிகள் காணப்்படும் ம்பாழுது, அறுவற்டக்கு 
்தயாராகுகின்ைன. ஆளிகறள இனப்ம்பருக்கததுக்கு முன்்பாக அறுவற்ட 
மசய்யகவண்டும். இனப்ம்பருக்கததிறகு பின் அறுவற்ட மசய்்தால், 
இறைசசி ம�லிந்து நீர்தது சுறவயறை்தாக இருக்கும். ்தமிழநாட்டின் 
ஆளிகறள அறுவற்ட மசய்வ்தறகு, ஏறை ்பருவம் ஏப்ரல் மு்தல் மசப்்டம்்பர் 
�ா்தஙகளாகும். சுத்த�ான க்டல் நீறர மகாண்டு அறுவற்ட மசய்யப்்பட்்ட 
ஆளிகறள சுத்தம் மசய்ய கவண்டும்.

ஆளிக்ள சுத�ம் தேய்�ல்
அறுவற்ட மசய்யப்்பட்்ட ஆளிகறள சுத்தம் மசய்்த பிைகு, 24 

�ணி கநரம் சுத்த�ான க்டல் நீரில் றவக்கப்்படுகின்ைன. இவவாறு 
மசய்யும் ம்பாழுது, ஆளிகள் ்தஙகளது உணவுக்குழாயில் உள்ள �ண், 
தூசி, கிருமிகள், நுண்ணுயிர்கள் �றறும் பிை உயிரினஙகள் மவளியில் 
்தள்ளுகின்ைன. இ்தன் மூ்ம் ஆளிகள் க�லும் சுத்தம் அற்டகின்ைன. 
இ்தனால் க்பக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்றக ம்பரு�ளவு குறைவது்டன், 
இறைசசியின் ்தரமும் உயர்கிைது. இரு்பதது நான்கு �ணி கநரததுக்கு 
பின், 3 ppm க்களாரின் க்ந்்த க்டல்நீரில் சுத்தம் மசய்யப்்படுகின்ைன. 
இறவ அறனததும் மசய்்தபிைகு, ஆளிகள் விற்பறனக்கு ்தயாராகுகின்ைன.

சபொக்குவரதது ைற்றும் பொதுகொத�ல்
ஆளிகறள ஈரம் நிறைந்்த குளிரூட்்டப்்பட்்ட நிற்யில் ்ப் நாட்கள் 

வறர ்ப்தப்்படுததி மகட்டுப்க்பாகா�ல் ்பாதுகாக்க்ாம். அறுவற்ட மசய்யப்்பட்்ட 
ஆளிகள் நுகர்கவாறர மூன்று நாட்களுக்குள் மசன்ைற்டயு�ாறு ்பார்தது 
மகாள்ள கவண்டும். ஈரப்்ப்தம் நிறைந்்த ஒரு சாக்குப்ற்பயில் ஆளிகறள, 
25 மு்தல் 30 �ணி கநரம் வறர இைக்கா�ல் க்பாக்குவரதது மசய்ய்ாம்.
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தபொருளொ�ொரம்
ஆளி ்பண்றண வளர்ப்பு, சிறு ம்தாழி்ாகவும் க்டக்ாரா �க்களுக்கு 

வாழவா்தார�ாகவும் அற�கிைது. சிறு ஆளி கசகரித்தல், இறைசசிறய 
பிரிதம்தடுத்தல் �றறும் விற்பறன மசய்வ்தன் மூ்ம் க்டக்ார மீனவ 
ம்பண்களின் ம்பாருளா்தார க�ம்்பாட்டிறகு மிகவும் உறுதுறணயாக 
விளஙகுகிைது. சராசரியாக, இரண்்டாயிரம் குடும்்பஙகளுக்கு வாழவா்தாரம் 
அளிக்கின்ைது. ஆளி வளர்ப்பு ்பண்றணகள் ்தனிப்்பட்்ட �னி்தன் �றறும் 
சுய உ்தவிக் குழுக்களாவும் மசய்யப்்படுகின்ைன. சராசரியாக, 500 நீள் 
கயிறறிலிருந்து 2.5 ்டன் வறர அறுவற்ட மசய்யப்்படுகின்ைன. பி.எப்.எப்.
டி.எ (BFFDA) எனப்்படும். மீனவ சமு்தாய ந் ஏமேன்சிகளால் ஐநூறு நீள் 
கயறு அற�ப்்ப்தறகு 1500 ரு்பாய் வறர �ானிய�ாக வழஙகப்்படுகிைது.

ர்ரக் மற்றும் நீள் ்க்யறு முறையில் ஆளி வளரபபதின் பபபாருளபாதபா்ரம் 
இடததின் அளவு - 5 x 5 மி

I தபொருடகளின் ைதிப்பு:

வ.எண் ர்பாருள் எண்ணிகயக மைதிப்பு 
(Rs.)

ரமைாத்த 
வியல (Rs)

1. மூஙகில்  கம்புகள் (16 கிய்டமைட்ட 
கம்புகள் மைறறும் 14 நீள்வாககு 
கம்புகள்)

30 320 9600

2. யநலான கயிறுகள் (3 மி.மி 
்பண்யண அயமைகக), (கி்லா)

2 250 500

3. கம்புகள் கட்ட சிறு கயிறுகள் 
(3 மி.மி), (கி்லா)

6 250 1500

ரமைாத்தம் Rs. 11600

II த�ொடர் தேலவுகள்:

வ. 
எண் ர்பாருள் எண்ணிகயக

மைதிப்பு 
(Rs.)

ரமைாத்த 
வியல (Rs)

1. ஆளி ஓடுகள் 1500 50 ய்பசா 750

2.
்ரக மைறறும் நீள் கயிறு 
கட்டயமைத்தல்

300 2 600
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3. ்பண்யண அயமைத்தல் (ஆடகள்) 2 850 1700

4.
சிறு ஆளிகள் கடடிை சிறு கயிறு 
அயமைத்தல் (ஆடகள்)

1 850 850

5. அறுவய்ட  ரசய்்தல் (ஆடகள்) 4 850 3400

6. கூயர வா்டயக 9 நாடகள்) 5 250 1250

7.
அறுவய்ட  ரசய்ைப்்பட்ட ஆளிகயள 
சுத்தம் ரசய்்தல், (கி்லா)

1500 4 6000

8. ஆளிகயள ்தனிைாக பிரிதர்தடுத்தல் 3000 1 3000

ரமைாத்தம் Rs. 17550

III தைொத� ைகசூல்:

வ. 
எண் ர்பாருள் எண்ணிகயக

மைதிப்பு 
(Rs.)

ரமைாத்த 
வியல (Rs)

1. உயிருள்ள ஆளி 300 5 கி்லா 
/ ்ரக

1500 கி்லா

2. ரகாதிநீரின மூலம் எடுககப்்பட்ட 
ஆளி இயைச்சி

9 % 135 கி்லா

IV த�ொடர் தேலவு (உயிருள்ள ஆளி விற்ப்ை):

வ. 
எண்

ர்பாருள் எண்ணிகயக மைதிப்பு 
(Rs.)

ரமைாத்த 
வியல (Rs)

1. உயிருள்ள ஆளி 3000 1 3000

ரமைாத்தம் Rs. 3000

V த�ொடர் தேலவு (தகொதிநீரின் மூலம் எடுக்கப்படட ஆளி இ ை்ச்சி விற்ப் ை):

வ. 
எண் ர்பாருள் எண்ணிகயக

மைதிப்பு 
(Rs.)

ரமைாத்த 
வியல (Rs)

1. எரிர்பாருள் (1 சிலிண்்டர்) 1 1000 1000

2. ரகாதிநீரின மூலம் பிரிதர்தடுத்தல், 
(கி்லா)

135 Rs. 50 
/ கி்லா

6750
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3. சந்ய்த விற்பயை, (கி்லா) 135 Rs. 5 / 
கி்லா

675

ரமைாத்தம் Rs. 8425

தைொத� நிதி தேலவீடு:

1 ஆளிகள் ஓடடு்டன ( I + II + IV) Rs. 11600+ Rs. 
17550+ Rs. 3000

Rs. 32150

2 பிரிதர்தடுத்த இயைச்சி ( I + II + V) Rs. 11600 + Rs. 
17550 + Rs. 8425

Rs. 37575

ரமைாத்த ரசலவு Rs. 69725

தைொத� வருைொைம்:
ஆளிகள் ஓடடு்டன:  (3000 ஆளிகள்  x Rs. 15/ஆளி) = Rs. 45000 

பிரிதர்தடுத்த இயைச்சி : (135 கி்லா x Rs.350/ கி்லா)   = Rs. 47250 

நிகர வருைொைம்:
1. உயிருள்ள ஆளிகள் ஓடடு்டன  (Rs. 45000 – Rs. 32150) = Rs. 12850

2. பிரிதர்தடுத்த இயைச்சி       (Rs. 47250 – Rs. 37575) = Rs. 9675

லொபம் (ே�விகி�ம் %) 
1. உயிருள்ள ஆளிகள் ஓடடு்டன   = 12850 / 32150 x 100 = 40%

2. பிரிதர்தடுத்த இயைச்சி      = 9675 / 37575 x 100 = 26%
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