
ன்றைர ஏக்காில் த்தான  வ மானம் ஜீேரா பட்ெஜட் ல் ெஜா க்கும் ஒ ங்கிைணந்தப் 

பண்ைணயம்!  

 

பத்  ஏக்கர் இ ப  ஏக்கர் என்  இந ந்தால் தான் வ மானம் பார்க்க ம் என்பதில்ைல 

ைறயாக திட்டமிட்டால்.. ன்றைர ஏக்காி ந்ேத த்தான வ மானத்ைதப் பார்க்கலாம். 

என்ேனாட பண்ைணேய அதற்கு சாியான உதராணம் என்  ெசால்கிறார் தஞ்சா ர் மாவட்டம், 

கும்பேகாணம் அ ேக உள்ள தி வனம் திையச் ேசர்ந்த மகா ங்கம். 

இ  காவிாிப் பாசனப் பகுதி. ஆற்றில் தண்ணீர் இல்லாத காலங்களில் ேபார்ெவல்ைல 

பயன்ப த் ேவாம். ன்றைர ஏக்காில் இந்தப் பண்ைண அைமந்தி க்கு. ஆற  வைரக்கும் 

களிமண் ம், அதற்க்கு கீேழ நீேராட்ட மண ம் உள்ள பகுதி. ஜீேரா பட்ெஜட் ைறயில் 

ஒ ங்கிைணந்தப் பண்ைணயத் ெதாடங்கி, ன்  வ டம் ந் விட்ட . இங்க இயற்ைக 

இ ெபா ட்கைளக் கூட அதிகம் பயன்ப த் வதில்ைல. ஆனா ம், வளர்ச்சி அபாரமாக 

இ க்கு. இ வைரக்கும் ச்சி, ேநாய்த் தாக்குதேல ஏற்படவில்ைல. 

சாணத்திற்காக ம், பா ற்காக ம் இரண்  எ ைமகைள ைவத்தி க்கிேறன். இப்ேபாைதக்கு 

வாைழ, கீைர, காய்கறிகள், ெநல், உ ந் , மீன், பால் லமாக வ மானம் வந் க்கிட் க்கு. 

ெநல் ம், மா ம் இப்பத்தான் காய்ப் க்கு வந்தி க்கு. ெதன்ைன இனிேமதான் காய்ப் க்கு 

வ ம். ஆனால், எல்லாேம நல்ல வளர்ச்சியில் இ க்கு என்  மகிழ்ச்சிேயா  ெசான்ன 

மகா ங்கம் ெதாடர்ந்தார். 

ன்  வ டத்திற்க்கு ன்  வைரக்கும் ெநல்ைல ம், க ம்ைப ம் ரசாயன ைறயில்தான் 

சாகுப  ெசய் க்கிட் ந்ேதன். பசுைம விகடன் ப க்க ஆரம்பித்ததி ந் தான் இயற்ைக 

விவசாயதைதப் பற்றி ாிந்த . உடேன, இந்த ன்றைர ஏக்கர் நிலத்தி ம் ஜீேரா பட்ெஜட் 



ைறயில் ஒ ங்கிைணந்தப் பண்ைணயமாக மாற்ற ம் என்  ெவ த்ேதன். இைதச் 

ெசான்ன ம் ேதாட்டக்கைலத் ைற அதிகாாிகள், ரசாயன உரம், ச்சிம ந்  

பயன்ப த்தவிலைல என்றால் ேதாட்டக்கைலப் பயிர்கள் தாக்குப் பி க்கா . குறிப்பாக, 

ெநல் க்கு அ  இரண் ம் அவசியம் என்  ெசான்னார்கள். 

நான் அதற்ெகல்லாம் அசராமல், இயற்ைக விவசாயத்தில் இறங்கிட்ேடன். இரண்  ஏக்காில் 

சுழற்சி ைறயில் சீரகச் சம்பா, உ ந் , எள், அதிசயப் ெபான்னி என்  சாகுப  ெசய்கிேறன். 

அைர ஏக்காில் ெநல் ைய நட் , இைடயில் காய்கறிகைள ம், இன்ெனா  அைர ஏக்காில் 

மீன்குளம் ெவட் , மீைன ம், குளத்ேதாட கைரயில் ெதன்ைன, வாைழ, ேதக்கு, தீவனப் ல், 

கீைர, உ ந் , காய்கறி நாத் கைள ம் உற்பத்தி ெசய்கிேறன். 

ெநல், உ ந் , எள்! 

சீரகச் சம்பா ரகம் 120 நாள் வய  ெகாண்ட பயிர். இைதச் சம்பா ப வததில், அதாவ , 

ெசப்டம்பர் இரண்டாவ  வாரத்தில் நட  ெசய்யலாம். இரண்  சால் உழ  ஓட் , ஏக்க க்கு 

நான்கு டன் ெதா ரம், அைர டன் சாம்பல் ேபாட் , ம ப ம் ஒ  சால் உழ  ஓட் , சீரகச் 

சம்பா நாற் கைள சாதாரண ைறயில் நட  ெசய்ய ேவண் ம். ஒ  நாள் விட்  ஒ  நாள் 

பாசனத் தண்ணீ டன் 5 ட்டர் ஜீவாமிர்தக் கைரசைலக் கலந் விட ேவண் ம். 20-ம் நாள் 

கைளெய க்க ெவண் ம். 120-ம் நாளில் ெநல் அ வைடக்கு வ ம். அ வைடக்கு 10 

நாட்க க்கு ன்னதாக, ஏக்க க்கு 10 கிேலா உ ந்  விைதகைள வய ல் ெதளிக்க ேவண் ம். 

ெநல் அ வைட ந்த 70 நாட்களில், அதாவ  மார்ச் மாதக் கைடசியில் உ ந்  அ வைட 

ெசய்யலாம். 

அதன் பிறகு, நிலத்ைத நன்றாக உ , ஏக்க க்கு இரண்  கிேலா எள் விைதையத் ெதளிக்க 

ேவண் ம். விைதத்ததில் இ ந்  80-ம் நாள் எள் அ வைட ெசய்யலாம். அதன் பிறகு, ேகாைட 

சாகுப  ேபால் அதிசயப் ெபான்னிைய விைதக்கலாம். சீரகச் சம்பா ெநல் க்கு ெசய்த  

ேபாலேவ இதற்கும் நிலத் தயாாிப்  உள்ளிட்ட அைனத் ப் பராமாிப் கைள ம் ெசய்ய 

ேவண் ம். இதன் அ வைட ந்த உடேன, ம ப ம் சீரகச் சம்பா க்கான பணிகைளத் 

வக்க ேவண் ம். இப்ப  சுழற்சி ைறயில் ெசய்  ெகாண்ேட இ க்கலாம். 

 



ெநல் ம்.. ஊ பயிர்க ம்! 

நான்கு சால் உழ  ஓட் , மண்ைண, ெபாலெபாலப்பாக்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம், 15 அ  

இைடெளியில் இரண்  அ , நீளம், அகலம், ஆழத்தில் குழிெய த் , ஒவ்ெவா  குழிக்கும் 5 

கிேலா ெதா ரம், கால் கிேலா ேவப்பம் பிண்ணாக்கு ேபாட் , ெநல் க் கன்ைற நட  ெசய் , 

உடேன தண்ணீர் ெகா க்க ேவண் ம். ஏக்க க்கு 200 கன் கள் ேதைவப்ப ம். (இவர் அைர 

ஏக்காில் 100 கன் கைள நட  ெசய் ள்ளார்.) ஒ  மாதம் வைர 3 நாட்க க்கு ஒ  ைற ம், 

பிறகு, காய்ச்ச க்கு ஏற்ப 10 நாட்க க்கு ஒ  ைற ம் பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம். 

ஆண் க்ெகா  ைற வாத்  ெசய்ய ேவண் ம். நட  ெசய்த ன்றாவ  ஆண்  ஆரம்பிக்கும் 

ேபா  மகசூல் கிைடக்கும். ப ப்ப யாக அதிகாித் , ஆறாவ  ஆண்  தல் மரத்திற்க்கு 100 

கிேலா வைர கிைடக்கும். (இவர் ெநல்  கன் கள் நட  ெசய்  ன்ற ஆண் கள் ஆகின்றன. 

இந்த ஆண்  தல்தான் காய்ப் க்கு வ ம்). 

இரண்  ெநல்  வாிைசக்கு இைடயில், 9 அ  அகலம், ஒன்றைரய  உயரம், 50 அ  நீளத்தில் 

பாத்திகைள  அைமத் , ஒவ்ெவா  பாத்தியி ம் கீைர, காய்கறி ெபான்றவற்ைறச் சாகுப  

ெசய்யலாம். இப்ப த் திட்டமிட் ப் பயிர் ெசய்தால், ேவைலயாட்கைள அதிகமாக எதிர்பார்க்கத் 

ேதைவயில்ைல. விற்பைனயி ம் சிரமம் இ க்கா . 

மீ க்கு அ தக்கைரகல்! 

ஒ  ஏக்கர் நிலத்தில் ைமயமாக குளம் ெவட்ட ேவண் ம். குளத்தில் தண்ணீர் நிற்கும் பரப்  அைர 

ஏக்க க்குக் குைறயாமல் இ க்குமா , பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். குளம் ெவட் ம் ெபா  

கிைடக்கும் மண்ைண ைவத் , சுற்றி கைர அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். ஐந்த  ஆழத்தில் 

குளம் ெவட் , அதில் 10 கிேலா சுண்ணாம்  ஊற ைவத்த தண்ணீ டன், 200 கிராம் மஞ்சள் 

ைளக் கலந்  ெதளித் , ஒ  வாரத்திற்க்கு குளத்ைதக் காய விட ேவண் ம். குளத்தில் ஏேத ம் 

நச்சுக்கி மிகள் இ ந்தால், அவற்ைற மஞ்சள் ெசய ழக்க ெசய் வி ம். 

குளம் நன்றாக காய்ந்த பிறகு, ன்ற  உயரத்திற்க்கு தண்ணீர் கட்ட ேவண் ம். பிறகு.. ேராகு, 

கட்லா, மிர்கால், ல்ெகண்ைட வைககளில் தலா 100 கிராம் எைட ள்ள 1,000 மீன் குஞ்சுகைள 

விட ேவண் ம். தீவனமாக 10 கிேலா அாிசித் தவிைட ம், 2 கிேலா ேகா ைமத தவிைட ம் 

கலந் , தின ம் ெகா க்க ேவண் ம். மீன்கள் சாப்பி வைதப் ெபா த்த, அளைவக் கூட் ம் 

குைறத் ம் ெகா க்கலாம். ன்  நாட்க க்கு ஒ  ைற தீவனப் ல்ைலைலப் ேபாட 



ேவண் ம். வாரம் ஒ  ைற, 10 கிேலா பசுஞ்சாணதைத ம், பத்  நாட்க க்கு ஒ  ைற 10 

ட்டர் அ தக் கைரகைல ம், தண்ணீாில் கலந்  விட ேவண் ம். ஆ  மாதத்தில்  மீன்கள் 

க்கால் கிேலா எைடயில் இ க்கும். அப்ேபா  விற்பைன ெசய்யலாம். 

கைரயாைன அாிக்கும் உப் ! 

குளக்கைரயின் ெவளி விளிம்பில் 10 அ  இைடெவளியில், ன்ற  நீளம், அகலம், ஆழத்தில் 

குழிெய த்  வாிைசயாக ெதன்னங்கன்  நடேவண் ம். இவற்ைறக் கைரயான் அாிக்காமல் 

த க்க, நட க்கு ன்பாக ஒவ்ெவா  குழியி ம்,100 கிராம் சாதாரண கல்உப் , குளத் மண் 

ஆகியவற்ைறப் ேபாட் , ெதன்னங்கன்றகைள நடேவண் ம். உடன யாக உயிர்த் தண்ணீர் தர 

ேவ்ணட ். பிறகு, ேதைவக்க ஏற்ப தண்ணீர் ெகா க்க  ேவண் ம். ெதன்ைனக்கு  இைடயி ம், 

ஒ  அ  தள்ளி ம் வாிைசயாக தீவனப் ல்ைல நட  ெசய்யலாம். இதன் லம் இரண்  

மா க க்கு ேபா மான பசுந்தீவனம் கிைடக்கும். 

வாைழக்கு இைடயில் ேதக்கு! 

குளத் க் கைரயின் உள் விளிம்பில் 10 அ  இைடெவளியில் வாிைசாயக  ஒ  அ  நீளம், அகலம், 

ஆழத்தில் குழிெய த் , வாைழைய நட  ெசய்யலாம். அைர ஏக்கர் குளத்தின் கைரயில் 100 

கன் கள் வைர நடலாம். வாைழ இைலகைள அவ்வப்ேபா , ந க்கி குளத்தில் ேபாட்டால், 

மீன்களின் வளர்ச்சி நன்றாக இ க்கும். 

இரண்  வாைழக்கு இைடயில் அைர அ  நீளம். அகலம், ஆழத்தில் குழிெய த: , ஒ  ேதக்குக் 

கன்ைற நட ேவண் ம். கைரயின் ந ப்பகுதியில் 10 அ க்கு 10 அ யில் பாத்திகைள அைமத்  

அதில் கீைர விைதக்கலாம். மிளகாய், கத்திாி நாற் கைள ெசாந்தத் ேதைவக்கு உற்பத்தி 

ெசய்யலாம். 

மைழக்காலங்களில் கைரயில் காய்கறி நாற்  உற்பத்தி ெசய்ய யா . அப்ேபா  கைர 

வ ம் கா யாகத்தான் இ க்கும். அந்த இடங்களில் உ ந்  விைதைய உன்றிவிட 

ேவண் ம். இைதத் தவிர, கைரயின் ஏதாவ  இரண்  ைலகளில் ஒ  அ  நீளம், அகலம், 

ஆழத்தில் குழிெய த் , ஒவ்ெவா  குழியி ம் ன்  கிேலா ெதா ரத்ைதப் ேபாட் , 

மண்ணால் நிரப்பி, குழிக்கு ன்  பரங்கி விைதகைள ஊன்றினால்.. குைறந்தபட்சம் 50 காய்கள் 

கிைடக்கும். 



ெநல் க்கு ஜீவாமிர்தம் ெகா ப்பதால் ைளப் த் திறன் நல்லா இ க்கு. இரண்  ஏக்க க்கும் 

ேசர்த்  3,600 கிேலா சீரகச் சம்பா ெநல் , கிைடக்கிற . இதில் 2,000 கிேலா ெநல்ைல விைத 

ெநல்லா விற்பைன ெசய்கிேறன். கிேலா 50 பாய் என்  விற்ப  லமாக ஒ  லட்சம் பாய் 

கிைடக்கிற . மீதி ள்ள ெநல்ைல ெசாந்தத் ேதைவக்காக ைவத் க் ெகாள்ேவன். இேதாட மதிப்  

17 ஆயிரம் பாய். அதிசயப் ெபான்னி 3,600 கிேலா மகசூல் கிைடக்கும். கிேலா 11 பாய் தம் 

விைலக்குக் ெகா க்கிேறன். இதில் 39,600 பாய் கிைடக்கும். 

உ ந்  300 கிேலா கிைடக்கும். அைத விைதக்காக ேவளாண் ைறயிேலேய கிேலா 56 பாய் 

என்  வாங்கிக்கறாங்க. இதன் லமாக 16,800 பாய் கிைடக்கும். எள் 300 கிேலா கிைடக்கும். 

இதில் 200 கிேலா எள்ைள 40 பாய் என்  விற்பைன ெசய்ேவன். இதன் லமாக 8,000 பாய் 

கிைடக்கும். மீதி 100 கிேலா எள்ைள எண்ெணயாக ஆட் ேவன். 60 ட்டர் எண்ைண ம், 40 

கிேலா ண்ணாக்கும் கிைடக்கும். எண்ெணைய ட் த் ேதைவக்கும், ண்ணாக்ைக 

மா க க்கும் ைவத் க் ெகாள்ேவன். 

ஆக, ெமாத்தத்தில் இரண்  ஏக்காில் ெநல். உ ந் , எள் லமாக வ டத்திற்க்கு. ஒ  லட்சத்தி 

80 ஆயிரம் பாய்க்குக் குைறயாமல் வ மானம் கிைடக்கும். 

ெநல்  இந்த வ டம்தான் மகசூல் ெகா க்கும். ஆனால், அதற்க்கு இைடயில் இ க்கிற ஊ பயிர் 

லமாக ன்கூட் ேய வ மானம் கிைடக்கும். காய்கறி 6,500 பாய், கீைர 1,500 பாய், 

உ ந்  2,000 பாய் என்  ெமாத்தம் 10 ஆயிரம் பாய் கிைடக்கிற . 

அைர ஏக்கர் குளத்தில், ஆ  மாதத்தில் 500 கிேலா மின் கிைடக்கும். கிேலா  பாய் என்  

விற்பைன ெசய்கிேறன். இப்ப  வ டத்திற்கு இரண்  தடைவ விற்பைன ெசய்வதன் லமாக 1 

லட்ச பாய் கிைடக்கும். எல்லாச் ெசல ம் ேபாக, 60 ஆயிரம் பாய் லாபமாக கிைடக்கிற . 

குளக்கைர சாகுப ையப் ெபா த்தவைர, உ ந்  2,000 பாய், பரங்கிக்காய் 3,000 பாய், 

வாைழ (  தார்கள்) 7,500 பாய் என்ற கிைடக்கும். ஆக, மீன் குளம், அேதாட கைர  

ெமாத்தமாக பார்த்தால் 1,12,500 பாய் வ மானமாக கிைடக்கும். 

இரண்  எ ைம லமாக வ டம் க்க சராசாியாக 7 ட்டர் பால் கிைடக்கும். ஒ  ட்டர் 20 

பாய் என்  விற்பைன ெசய்கிேறன். தின ம் ஒ  மாட் க்கு ஒ  கிேலா ெநல் தவி , கால் 

கிேலா எள் ப் ண்ணாக்கு, அைர கிேலா ேகா ைம தவி ம் கலந்  அடர்தீவனமாக 



ெகா க்கிேறன். ேகா ைமத் தவிைட மட் ம்தான் ெவளியில் காசு ெகா த்  வாங்குகிேறன். 

இரண்  எ ைமக்கும் ேசர்த்  ஒ  நாைளக்கு 15 பாய்தான் ெசலவாகிற . ஒ  வ டத்தில் பால் 

லமாக மட் ேம 45 ஆயிரம் பாய்க்குக் குைறயாமல் கிைடக்கும். 

ெநல்  வ மானம் இந்த வ டம்தான் வர ஆரம்பிக்கும். மரத்திற்க்கு 100 கிேலா தம், 100 

மரத்திற்க்கு 10 ஆயிரம் கிேலா ெநல்  கிைடக்கும். கிேலா க்கு சராசாியாக 15 பாய் விைல 

கிைடத்தா ம்.. ெமாத்தம் 1,50,000 பாய் வ மானம் கிைடக்க வாய்ப்பி க்கு. 
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