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உபங்கள் 

உபம்  (fertiliser) ன்து யிள ித்தில் உள் ஊட்டச்சத்துகளப் பபேக்கும் பொபேட்டு இடப்டுயதொகும். நண்ணில் குளந்து யபேம் 

இனற்ளகனொ சத்துப் பொபேட்கள ஈடு பசய்பம் பொபேட்டு பசனற்ளகனொ சத்துப் பொபேள நண்ணுக்கு ஊட்டுயது 'உபம்இடுதல்' 

ஆகும். 

நண்ணில்  நட்பஜன்,    பொட்டொசினம்,    ொஸ்பஸ்,    நக்சீினம்,   கந்தகம்,  இரும்பு    பதின வயதினல் பொபேட்கள் கந்துள். 

இளயவன தொயபங்களுக்குத் வதளயனொ வயதினினல் சத்துப் பொபேட்கள் ஆகும். கொற்ிிபேந்தும் கூட சத்துப் 

பொபேட்களத் தொயபங்கள் வசநித்து யர்கின். 

நண்ணில் உள் இவ்யினற்ளகச் சத்துப் பொபேட்கள் தொயபங்கின் யர்ச்சிக்கு ஒவ்பயொபே ிளனிலும் உறுதுளண புரிகின்.  

மூன்று முக்கின பபவு ஊட்டச்சத்துக்கள்: 

1. தொயபத்தின் தண்டும் இளகளும் ன்கு யர்ச்சி ப நட்பஜன் பொருட்கள் பபேந்துளண புரிகிது. தொயபங்களுக்கு வொய் 

தும் யபொநல் கொக்கும் வகடனபம் இதுவயனொகும்.  

2. பூக்கள் பூத்துக் குலுங்கவும் கொய்கள் ன்கு திபட்சினளடனவும் யிளதகள் பதிர்ச்சி பவும் ொஸ்பட்டுகள் அயசினம். 

3. அவத வொன்று வயபேம் மபம் யித்தும் திபட்சி ப பொட்டொஸ் ன்னும் சொம்ல் சத்து இன்ினளநனொத வதளயனொகும். 

உபம்   சூத்திபம் ஆசிட்  ஆல்கி அத்தினொயசின கூறுகள்  

அம்வநொினம் 

ளட்வபட்    NH 4 NO 3 ளட்ரிக் அநிம்  அம்வநொினொ ளட்பஜன் 

அம்வநொினம் 

ொஸ்வட்    (NH 4) 3 PO 4 ொஸ்வொரி அநிம்  அம்வநொினொ 

ளட்பஜன் நற்றும் 

ொஸ்பஸ் 

அம்வநொினம் சல்வட்  (NH 4) 2 SO 4  கந்தக அநிம்  அம்வநொினொ ளட்பஜன்  
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பெரினொ   (NH 2) 2 CO     ளட்பஜன் 

பொட்டொசினம்ளட்வபட்   KNO 3   ளட்ரிக்அநிம்   

பொட்டொசினம் 

ளைட்பொக்ளசடு 

பொட்டொசினம் நற்றும் 

ளட்பஜன் 

 

 உபம் தநம (நட்பசன்) நணி (ொஸ்பஸ்), சொம்ல் (பொட்டொசினம்) - பதல் ிள வபைட்ட கிந சத்துகள். 

 கொல்சினம், நக்சீினம், கந்தகம் -  இபண்டொம் ிள ஊட்டச் சத்துக்கள். 

 இரும்பு,நனில்துத்தம், பொபொன், நொிப்டிம், தொநிபம், நொங்கசீு வொன் தொதுப்பொபேட்களபம் ித்திற்கு தபேகிது. 

உப யநககள் 

 இனற்ளக உபங்கள் 

 சுந்தொள் உபங்கள் 

 பசனற்ளக உபங்கள் 

 நண்புழு உபங்கள் 

இனற்நக உபங்கள்: 

 நண்ணிற்கு வநலும் யபட்ட பொதுயொக நொட்டுச் சொணம், இள, தளம, பே, ஆட்டுப் புழுக்ளக வொன்று இனற்ளகக் கமிவுப் 

பொபேட்கள் ித்திற்கு உபநொக இடப்டுகின். இளயபம் இனற்ளக உபங்கவ ஆகும். 

 அன்ொடம் கூட்டிப் பபேக்கும் குப்ளக் கூங்கள குமினிட்டு கமிவு ீளபப் ொய்ச்சி உபநொக்குயதும் உண்டு. இது கப்பு உபம் 

அல்து பதொழு உபம் (கம்பொஸ்ட்)  அளமக்கப்டுகிது. 

இனற்நக உப யநககள்: 

1. யிங்கு ரு அல்து பதொழு உபம் 
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 யிங்குகிிபேந்து பப்டும் கமிவுகள் அல்து கொல்ளட யர்ப்பு வயொண்ளநனில், கொல்ளடகிிபேந்து பப்டும் 

கமிவுகளும், அயற்ிற்கொ பதொழுயங்கிிபேந்து பப்டும் கமிவுகளும் இனற்ளக உபநொகப் னன்டுத்தப்டொம். 

இவ்யளக கமிவுகில் தொயப யர்ச்சிக்குத் வதளயனொ  ஊட்டக்கூறுகள் கிளடக்கின். 

2.   சுந்தொள் உபம் 

 ஒபே னிர்ச்பசய்ளகனின்வொது, னிர்கொல் நண்ணிலுள் ஊட்டக்கூறுகள் னன்டுத்தப்ட்டு, நண்ணின் யம் 

குளளகனில், அதள ஈடு பசய்யதற்கொக, வயபொபே னிளப அந்த ித்தில் னிரிட்டு, னிர் யர்ந்த ின்ர், அயற்ள 

அவத ித்தில் உழுது, நண்ணுடன் கப்தன் பம் நண்ணின் யத்ளதக் கூட்டொம். இவ்யொறு தொயபங்கள் உபநொகப் 

னன்டுத்தப்டும்வொது, அது சுந்தொள் உபம் ப்டும். 

3.    கூட்படரு 

 கூட்படரு ன்து நக்களயக்கப்ட்ட உனிர்சொர் பொபேள்களக் குிக்கும் ஒபே குிப்ிட்ட யளக இனற்ளக உபநொகும். இதில் 

பதொழு உபம் அல்து ரு, நற்றும் சுந்தொள் உபம் பொன் கரிந /பசதச் பசர்நயகள் கந்திபேக்கும். 

உனிர்சொர்பொபேள்கிிபேக்கும் ளட்பஜன் வொன்ஊட்டப்பொபேள்கள், ொக்டீரினொக்கின் உதயிபடன் உபேச்சிளதவுக்குட்ட்டு, 

ித்தில் வசர்க்கப்ட்டு, நண் யத்ளதக் கூட்டுயதன் பம் இனற்ளக உபநொகின்து. இந்த இனற்ளக உபம் தொயபங்கொல் 

னன்டுத்தப்ட்டு, தொயப யர்ச்சி ிகழ்கின்து. 

தொயபங்கள்சூரினஒினிிபேந்து பப்டும் ஆற்ளப் னன்டுத்தி, ஒிச்வசர்க்ளக பம், ஊட்டப்பொபேட்கள தம்பள் 

பசியொக்கிக் பகொள்கின். வநலும் சி ொக்டீரினொக்கின் உதயிபடன் தொயபங்கில் ளதபசன் ிளப்டுத்தல் ிகழ்கின்து.  

பசனற்நக உபங்கள்: 

 சத்திமக்கும் நண்ணுக்கு வநலும் யபட்ட இனற்ளக உபங்கின் தன்ளநகளக் பகொண்ட பசனற்ளக 

உபங்கள வயதினினல் அடிப்ளடனில் பதொமிற்சொளகில் தனொரிக்கிொர்கள். இயற்ள பசனற்நக உபங்கள் ன்கிவொம். 
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 பசனற்நகஉபங்கள்  நட்பசன் (பதொமிற்சொநனிலும்), ொஸ்பஸ், பொட்டொசினம்  பொன் பயதினினல் பொருிின்றும் 

தனொரிக்கப்டுகிது.  

 ித்தின் தன்ளந யிளயிக்கப்டும் னிரின் இனல்பு, தட்பயப் சூழ்ிள ஆகினயற்ளப் பொறுத்து வதளயப்டும் சத்ளத 

வ்யளக உபத்தின் பம் பறுயது ன்ளதத் தீர்நொித்து அவ்யளக உபத்ளத ித்திற்கு இடவயண்டும். 

 அவுக்குநீினஉபநிடுயதொல், ிம், னிர் நற்றும் உணவு ஆகினளய ச்சுத் தன்ளநனளடயதுடன் அதிகப்டினொ உபங்கள் 

அல்து உபங்கிலுள் வதளயனற் பொபேட்கள் ொச ீபொல் கழுயிச்பசல்ப்ட்டு ஆறுகிலும் ீர் ிளகிலும் 

வதங்குகிது. அயற்ிலுள் வயதினினற் கிநங்கிொல்ீர் ிளகளும் ச்சுத் தன்ளந அளடகின். வநலும், கமியிலுள் 

நட்பபட் நதபசன் நற்றும் அதிகப்டினொ ஊட்டச் சத்துக்கள் ீர் ிளகில் ொசிப் பபேக்கதிற்கும் (algal bloom) அதொல் 

ற்டும் ஆக்சிஜன் குளயிற்கும் (eutrophication) கொபணநொகின்து. 

 உபங்கில் இபேந்து கிளடக்கும் கமிவுப் பொருட்கந ீர்ிநகில் பசர்ப்தற்கு முன், உனிரினல் முநனில் 

நட்பபட்டுகொக நொற்ிபனொ அல்து நதபசந அகற்ிபனொ சூமல் நொசநடனொது ஓபவு கொக்கபடிபம். 

சுந்தாள் உபம்: 

 சுந்தாள் உபம் இனற்கை வயாண்கநனில் பக்ைினத்துயம் யாய்ந்ததாகும். கட்பஜன் வான் பப்பாருள், வேதப் 

பாருட்ைக ிஊட்டல் பம் நண்ணிற்கு யமங்குயதற்கு இம்பக உதவுைிது. 

 பேனற்கை உபங்ைகப் னன்டுத்துயதால் உண்டாகும் ீர், நண் நாசுாடு இம்பகனால் தடுக்ைப்டுைிது. 

 பாதுயாை அயரப இத் தாயபங்கள் இவ்யகைனா சுந்தாள் உபநாகப் னன்டுத்தப்டுகின். 

 அயகபனித் தாயபங்ைின் வயர்ைில் உள் ைணுக்ைில் Rhizobia ாக்டீரினாயின் உதயியுடன் ரதபசன் 

ிரப்டுத்தல் ிகழ்யதால், அகய கதபேன் பேியா தாயபங்ைாை இருக்ைின். வய இகய நீண்டும் நண்ணில் 

வேர்க்ைப்டும்வாது, னிர்ைளுக்கு அத்தினாயேினநா தாதுப்பாருா கதபேன் நண்ணில் வேர்க்ைப்ட்டு நண்ணின் யம் 

கூடுைின்து. 

 ககாழுஞ்சி, சணப்ர, ருக்கு, புங்கம், நுணா, வயம்பு, பூசபவு நற்றும் ஆடாகதாடா ஆைினகய பாதுயாைப் 

னன்டுத்தப்டும் சுந்தாள் உபங்கள் ஆகும். 

 இயற்றுள் ககாழுஞ்சி, சணப்ர வான் கசடிகள் வயாண் ித்தில் னிரிடப்ட்டு, அகய யர்ந்து பூக்கும் பன்வப 

அப்டிவன உழுது ித்துடன் வேர்க்ைப்டுைின். 

 ித்தில் இந்த ருயத்தில் சுந்தாள் உபம் இடுயது அடுத்த ருயத்தின் யிகச்ேில் பன்வற்ம் தரும் ன்று ம்ப்டுைிது. 
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நண்புழு உபம்: 

 நண்புழு உபம் (vermicompost)  திடக்ைமிவு வநாண்கநனில் பக்ைின ங்கு யைிக்ைிது. 

 இனற்கைனில் ைிகடக்கும் யியோனக் ைமிவுப் பாருள்ைா சாணம், இர, தரம வான்யற்க உள்பைாண்டு ச்ேங்ைக 

ேிறுேிறு உருண்கடைாை நண்புழுக்ைள் பயிவனற்று யகதவன நண்புழு உபம் ன்ைிவாம். 

 இதில் தரமச்சத்து, நணிச்சத்து, சாம்ல்சத்து ஆைின அத்தகபம் இருக்ைிது.45 பதல் 60 ாில் நண்புழு உபம் 

உற்த்தினாைியிடும். 

 உகத்தில் நண்புழுக்ைில் 3000 யரககள் ைண்டினப்ட்டுள். இயற்ில் இந்தினாயில் 384 யரககள் உள். இதில் 6 

யரகனா நண் புழுக்கள் உபம் தனாரிக்க உகந்தரய. 

 பரும்ாலும் உபம் தனாரிக்ை சியப்பு ஊர்ந்தி ப்டும்(னகசினா கடிடா (Eisenia foetida), னகசினா ஆண்ட்ரி (Eisenia 

andrei) நற்றும் லும்ப்ரிகஸ் லுகல்ஸ்(Lumbricus rubellus) ) நண்புழு இங்கள் னன்டுத்தப்டுைிது. 

  

  

 


