
Name of the farmer : T.JEGADESH 

Place                          : Chinakampalayam , Dharapuram block. 

Mobile no                 :   9843083380 

 

 

Mr T.Jegadesh is a successful organic farmer owning 4 Acre of land . He 
was inspired by the book Pasumai oli and started practicing organic farming for 
past two years. Due to the unavailability of water now he is undergoing only  
Moringa cultivation for nearly one and half acre with inter crop as Tapioca and 
Ribbed gourd. He is owning one country breed cow for his successful organic 
farming. He is also owning one crossbreed cow and few hen. He is preparing the 
following karaisals for his successful organic farming. 

 

T.JEGADESH 



 

 

ப"ச கா&யா 

 ப"ைச மா'( சாண* – 3 கிேலா 
 ேகாமிய* – 3 லி'ட2 
 ம3ட ெவ6ல* – 2 கிேலா 
 தய82 – 3 லி'ட2 
 பா6 – 3 லி'ட2 
 வாைழ பழ* – 2 கிேலா 
 கடைல ப83ணா:; – 1 கிேலா 
 இளந?2 – 2 லி'ட2 
 ஈA' – 100 கிரா* 
 த3ண?2 – 5 லி'ட2 

ெச)*ைற :  

பCச காDயா தயாE:க ஆர*ப8:;* ஒH மண8 ேநரIதிJ:; 
KL கடைல ப83ணா:ைக த3ண?E6 ஊற ைவ:கO*. ஒH மண8 
ேநரIதிJ:; ப8ற; எ6லா ெபாH'கைளQ* ம3 பாைன அ6லT 
ப8ளாAU: வாளVய86 உXள த3ண?E6 ேபா'( நிழலி6 ைவIT 
நL; கல:கO*.ெதாட2YT 15 நா'கZ:; காைலQ* மாைலQ* 
கUகார* [J\* திைசய86 கல:கி வ8டO*.இDவா\ கல:;* ேபாT 
ம]IேதL வாQ ெவளVேயறி நLைம ெச^Q* _3`ய82கX ெபH;*. 



10 லி'ட2 த3ண?H:; 350 மி6லி லி'ட2 வ ?த* பCச காDயாைவ 
கலYT அU:கO*. பCச காDயா தயாEIத தினIதி6 இHYT 6 
மாத* கால* வைர உபேயாகி:கலா*. 

 

 

பய-க.: 

 பய82கZ:; ந6ல வள2"சி ஊ:கி. 
 15 நா'கZ:; ஒH Kைற அUIT வYதா6 பய82கX 

ப"ைசயாக வள2YT அதிக a:கைள தH*. இதனா6 கா^கX 
ெபH;*. 

 a"சி மJ\* aCசாL ேநா^ தா:;த6 ;ைறQ*. 

 

ஜ0வமி4தகைரச7 

 ப"ைச மா'( சாண* – 10 கிேலா 
 ேகாமிய* – 10 லி'ட2 
 ம3ட ெவ6ல* – 2 கிேலா 
 பய82 மாO – 2 கிேலா 
 ெசாYத கா'( ம3 – 1 கிேலா 
 த3ண?2 – 200 லி'ட2 

ப"ச கா&யா 



 

ெச)*ைற: 

இைவ அைனIைதQ* ெபEய ப8ளாAU: டbபாவ86 ேபா'( 
கUகார* [J\* திைசய86 ஒH நாைள:; 3 Kைற நL; 
கல:கO*. அ(Iத 48 மண8 ேநரIதி6 ஜ?வமி2தகைரச6 தயாராகி 
வ8(*.15 நா'கZ:; ஒH Kைற ெதளV:கO*. 

 

ப8ரமா9:திர; 

 ேவbப8ைல – 2 கிேலா 
 பாகJகா^ இைல – 2 கிேலா 
 deக* இைல – 2 கிேலா 
 எH:; இைல  - 2 கிேலா 
 ெகா^யா இைல – 2 கிேலா 
 கHேவbப8ைல – 2 கிேலா 
 சீதா இைல – 2 கிேலா 
 ேசாJ\:கJறாைழ – 2 கிேலா 
 ேகாமிய* – 10 லி'ட2 

 

ெச)*ைற: 

ேமேல ெகா(:கbப'ட இைலகளV6 எதாவT 5 இைலகைள 
எ(IT சாண8:;ழிய86 dைதIT ைவ:கbப'ட ெபEய பாைனய86 
ேபா'( ேகாமிய* ஊJறி gடO*. அதL ேமJபரbப86 நா'( மா'( 
சாண8ைய பரbபO*. 21 நா'கZ:; ப8L அைத எ(IT வUக'U 10 
லி'ட2 த3ண?H:; 1 லி'ட2 வ ?த* கலYT அU:கO*. 

 



 

பய-: 

 a"சி வ8ர'U. 

ேவ=ப; ப8>ணா@A கைரச7: 

 ேவbபe கா^ – 10 கிேலா 
 த3ண?2 – 10 ;ட* 
 ேகாமிய* – 10 லி'ட2 

ெச)*ைற: 

ெகா(:கbப'ட ெபாH'கைள ஒLறாக கலYT 3 நா'கZ:; 
நLறாக ஊற ைவIT வUக'டO*.  

பய-பB:C; *ைற: 

ேவbப* ப83ணா:; கைரசலி6 இHYT 10 லி'டைர எ(IT 500 
மி6லி லி'ட2 ப8ரமாAIதிர* மJ\* ேசாbd த3ண?2(ஒ'( பைச) 
500 மி6லி லி'டHடL கலYT 15 நா'கZ:; ஒH Kைற 
ெதளV:கO*. 

பய-: 

 a"சி வ8ர'U. 

ப(ரமா+,திர/ 



மD- அமில;  

 ம]L – 1 கிேலா 
 ம3ட ெவ6ல* – 2 கிேலா 

ெச)*ைற: 

இர3ைடQ* ப8ளாAU: டbபாவ86 ஒLறாக கலYT gU 
ைவ:கO*. 15 நா'கX கழிIT gUைய ந?:கி வாQைவ ெவளVேயJறி 
ம]3(* gU ைவ:கO*. அ(Iத 15 நா'கX கழிIT 
பயLப(Iதலா*. இதி6 இHYT 50 மி6லி லி'டைர எ(IT 10 
லி'ட2 த3ண?E6 கலYT 15 நா'கZ:; ஒH Kைற ெதளV:கO*.  

 

 

பய-:  

 பய82கZ:; ேதைவயான தைழ"சIைத ம]L அமில* gல* 
வழeகலா*. 

அர=G ேமா4 கைரச7: 

 அரbd இைல – 2 கிேலா 
 த3ண?2 – ேதைவயான அளO 
 dளVIத ேமா2 – 5 லி'ட2  

ம01 அமில/ 



ெச)*ைற: 

அரbd இைலைய ேதைவயான அளO த3ண?2 ஊJறி 5 லி'ட2 
சா\ வH* வைர ஆ'டO*. ப8L ப8ளாAU: டbபாவ86 அரbd சா\ 
மJ\* dளVIத ேமா2 5 லி'ட2 ஊJறி ஒH வாரIதிJ; gU 
ைவ:கO*. ஒH வாரIதிJ; ப8ற; வUக'U 1 லி'ட2 வ ?த* 10 
லி'ட2 த3ண?E6 கலYT 15 நா'கZ:; ஒH Kைற ெதளV:கO*. 

பய-: 

 a:கX அதிகமா;*. 
 

ேதHகா) கைரச7: 

 ேதeகா^ பா6 – 5 லி'ட2 
 ேமா2 – 5 லி'ட2  

ெச)*ைற: 

5 லி'ட2 ேதeகா^ பாhடL 5 லி'ட2 ேமா2 கலYT ஒH 
வாரIதிJ; gU ைவ:கO*. ப8L வU:க'U 1 லி'ட2 வ ?த* 10 
லி'ட2 த3ண?E6 கலYT 15 நா'கZ:; ஒH Kைற ெதளV:கO*. 

பய-: 

 கா^bd a:கX அதிகமா;*. 
 

இஎ; திரவ8 

 aசண8: கா^ –2 கிேலா 
 பbபாளV – 2 கிேலா 
 வாைழ பழ* -2 கிேலா 
 ம3ட ெவ6ல* – 2 கிேலா 

 



ெச)*ைற: 

ேமJக3ட ெபாH'கைள ப8ளாAU: டbபாவ86 ேபா'( 
giகிLற அளO த3ண?2 அ6லT ேகாமிய* ஊJறி 10 – 20 
K'ைடகைள உைடIT ஊJறி காJ\ dகாத அளO gU 
ைவ:கO*.15 நா'கX கழிIT திறYT பா2:;* ேபாT ஆைட பUYT 
இH:;* அbபU இ6ைல எLறா6 ம3ட ெவ6ல* ேபா'( ம]3(* 
gடO*. அ(Iத 15 நா'கZ:; ப8L வUக'U 200 மி6லி லி'ட2 
வ ?த* 10 லி'ட2 த3ண?E6 கலYT அU:கO*. 

 

 

Aறி=G: 

 

 

 

 இைவகள89 ப(ரமா+,திர/ ம:;/ ேவ=ப/ ப(>ணா@A 
கைரச9 BCசி வ(ரDEயாக பய1பFகிறH. இதைன ம:ற எKத 
கைரச9 உடN/ ேசOKH அE,த9 PடாH.  

 அர=Q ேமாO 1 லிDடைர 200 லிDடO ஜSவமிOதகைரசTட1 
கலKH அE@கலா/.  

 இஎ/ திரவ( 250 மி9லி லிDடைர ம01 அமில/ 50 மி9லி 
லிDடUட1 10 லிDடO த>ணSV9 கலKH அE@கலா/. 

இஎ/ திரவ( 


