
ஆண் க்கு  1 லட்சம் த்தான லாபம் த ம் ங்கில் ! 

 

இ ெபா ள் ெசல , ேவைலயாட்கள் தட் ப்பா , தண்ணீர் தட் ப்பா , குைறந்த வ மானம் 

ஆகிய பிரச்ைனகளின் சுவ  கூட இல்லாமல் லாபகரமாக ெசய்யக் கூ ய ஒ  விவசாய ம் 

இ க்கிற . அ தான் ங்கில் சாகுப . 

ேவ  ஏதாவ  ஒ  ேவைலயில் ேசர்ந்  வ மானம் ஈட் க் ெகாண் ப்பவர்கள், 

ெதாழில் ைறயில் வ மானம் பார்த் க் ெகாண் ப்பவர்கள் என ெவவ்ேவ  காரணங்களால் 

ேநர யாக விவசாயத்தில் ஈ பட யாத நிைலயில் உள்ளவர்க க்கு மிக ம் ஏற்றப் பயிர் 

ங்கில். 

‘பார்ட் ைடம் ஜாப்’ என்பார்கேள அ ேபால, ‘பார்ட் ைடம்’ விவசாயிக க்குக் ைகெகா க்கும் 

ஒ  பயிர்தான் இந்த ங்கில். 

ஒ  ைற நட  ெசய் விட்டால்.. இரண் , ன்  தைல ைறக்கும் ெதாடர்ந்  வ மானம் 

த ம் நிரந்தரமான ெசாத்  இந்த ங்கில். அதனால் தான் இைத ‘பச்ைசத் தங்கம்’ எனக் 

ெகாண்டா கிறார்கள். இதில், ள், ங்கில், ள் இல்லா ங்கில் என இரண்  வைக 

இ க்கிற . ள் இல்லா ங்கில் தான் வணிகாீதியிலான சாகுப க்கு ஏற்ற . பாம் கள் 

அண்டா , ள் இல்லா ங்கில் பயிாிடப் பட் க்கும் ேதாப்பில், சி  குழந்ைதக் கூட 

பயமில்லாமல் நடமாடலாம். 

சாி, வணிகாீதியாக ங்கிைல எப்ப  சாகுப  ெசய்வ  எனபைதப் பற்றிப் பார்க்கலாம்.! 

 

 



15 அ க்கு 15 அ  இைடெவளி! 

ெசம்மண், இ மண்பா  உள்ள நிலங்களில் சிறப்பாக வள ம். மற்ற வைக மண்ணாக 

இ ந்தா ம், கவைலப்படத் ேதைவயில்ைல. குழிெய த் , அதில் ெசம்மண், ெதா ரம் 

இைதெயல்லாம் இட்  நட  ெசய்தால்.. நன்றாக வள ம். நன்றாக உழ  ெசய்த நிலத்தில் 15 

அ க்கு 15 அ  இைடெவளியல் இரண்  அ  நீளம், அகலம், ஆழத்தில் குழிகைளெய த்  நட  

ெசய்ய ேவண் ம். இப்ப  நட  ெசய்தால், ஏக்க க்கு 200 கன் கள் வைர ேதைவப்ப ம். 

ஒவ்ெவா  குழியி ம் மண்  உரம் ஒ  கிேலா, ேவர்வளர்ச்சி உட் சணம் 30 கிராம் (ேவம்), 

மட்கிற ெதா ரம் ஒ  கிேலா, அேசாங்ைபாில்லம், பாஸ்ேபா பாக்டீாியா தலா 15 கிராம் 

ஆகியவற்ைற ேபாட் , 6 தல் 12 மாத வய ைடயக் கன் கைள நடேவண் ம். குழிகைள 

ேமல் மண்ைணக் ெகாண்  நிரப்பி, மைழநீர் ேதங்கி நிறக் வசதியாக பாத்தி எ க்க ேவண் ம். 

கன்றக க்கு இைடயி ம் வாய்க்கால் எ த் , மைழநீரச் ேசகாிக்கலாம். மைழயில்லாத 

காலத்தி ம், ேகாைடக் காலத்தி ம் 15 நாடக க்கு ஒ  ைற நீர்பாய்ச்சுவ  நல்ல . ெசாட்  

நீர்ப் பாசனம் அைமத்தால், அதிக மகசூல் கிைடக்கும். ஆரம்பத்தில் 10 நாட்க க்கு ஒ  ைற நீர் 

பாய்ச்ச ேவண் ம். நன்றாக வளர்ந்  மரமான ம்.. அவ்வப்ேபா  தண்ணீர் ெகா த்தால் 

ேபா ம். 

இளம் கழிகைற ெவட்டக் கூடா ! 

தண்ணீர் வசதி இ ப்பவர்கள்.. ஊ பயிராக தட்ைடப் பய , உ ந் , கீைர, ச்ெச கள், வாைழ 

என நட  ெசய்யலாம். நட  ெசய்த ஓராண் க்குப் பிறகு, கன் கைளச் சுற்றி மண் அைணத்தால், 

தியக் கு த் கள் உ வாகும். நன்றாக வளராதக் கழிகைள இரண்டாவ  ஆண் ல் ெவட்  

அப் றப்ப த்த ேவண் ம். ங்கில் ேதாட்டத்தில் ஏராளமான ச குகள் கிைடக்கும். இ  

நிலத்தில் இயற்ைக டாக்காக அைமந் , ஈரப்பதத்ைதப் பா காப்பதால், ஏராளமான 

ண் யிர்கள் ெப கி நிலம் வளமாகும். 

நட  ெசய்த ஐந்  ஆண் க்குப் பிறகு தல் அ வைடைய ஆரம்பிக்கலாம். ங்கிைல 

அ வைட ெசய் ம் ேபா  கவனமாக இ க்க ேவண் ம். ன்  ஆண் க்கு ேமல் வய  

ெகாண்ட கழிகைள மட் ேம அ ைட ெசய்ய ேவண் ம். இளம் வய ள்ள கழிக க்கு 

அ கில்தான் கு த் கள் ெவளிவ ம். ற்றியக் கழிக்கு அ ேக கு த்  வரா . எனேவ இளம் 

கழிகைள ெவட்டக் கூடா . 



அைடயாளம் அவசியம்! 

திதாக ஒவ்ெவா  ஆண் ம் கு த்  ெவளிவந் , அ  இளம் ங்கிலாகும் ேபா  அதன் 

க க்களில் ெவள்ைள உைற ேபால் தாள் ஒட் க் ெகாண்  இ க்கும். அந்த உைற கீேழ 

வி ந்த ம், கழிகளில் ஏதாவ  ஒ  அைடயாளம் இடேவண் ம். அ த்த த்  ஒவ்ெவா  

ஆண் ம் வளர்ந்  வ ம் இளம் ங்கில்களி ம் இப்ப  அைடயாளம் இடேவண் ம். ஒேர 

மாதிாியான அைடயாளமாக இல்லாமல், ஒவ்ெவா  ஆண் க்கும் ஒவ்ெவா  விதமான 

அைடயாளமாக இ வ  க்கியம். 

நட  ெசய்த ஐந்  ஆண் க்குப் பிறகு தல் அ வைட பிறகு, ெதாடர்ந்  ன்  ஆண்  

இைடெவளியல் அ த்த த்த அ வைடகைளச் ெசய்யலாம். ஒ  குத்  ங்கில்களில் இ க்கும் 

ெமாத்தக் கழிகளில் ன்றில் ஒ  பங்கு மட் ேம ெவட்  எ க்க ேவண் ம். திர்ந்தக் கழிகள் 

குத் க் உள்ேள ம், இளம் கழிகள் குத் க்கு ெவளிேய ம் இ க்கும். அதனால் குதிைர லாடம் 

வ வில் கழிகைள ெவட்  எ க்க ேவண் ம். அதாவ , ஆங்கில ‘ ’ (U) எ த்  ேபால் ெவட்ட 

ேவண் ம். அப்ேபா தான் குத் க்குள் ைழந்  ெவட் வதற்கு வசதியாக இ க்கும். 

ங்கில்களின் வயைதப் ெபா த்  மகசூல் கிைடக்கும். ஒவ்ெவா  ங்கில் குத்தில் இ ந் ம் 

குைறந்தபட்சம் 10 தல் 15 திர்ந்த ங்கில்கைள அ வைட ெசய்யலாம். ஒ  ஏக்காில் 

இ க்கும் 200 குத் களில் இ ந்  சராசாியாக, 2000 கழிகள் கிைடக்கும். ஒ  கழி, குைறந்தபட்சம் 

50 பாய் என விற்பைன ெசய்தா ம், ஒ  லட்ச பாய் வ மானம் கிைடக்கும். 

ஏக்க க்கு ஒ  லட்சம்! 

ங்கிைல ஒ  ஏக்காில் பயிர் ெசய்தி க்கும் சிவகங்ைக அ ேக ள்ள மதகுப்பட்  நாம ைரச் 

ேசர்ந்த ரகுநாதன் என்ன ெசால்கிறார் என்  பார்க்கலாம். 

“பத்  ஏக்காில் விவசாயம் ெசய்பவர்கள் ஒ  ஏக்காிலாவ  ங்கிைல ந வ  நல்ல . என் 

மண்  ெகாஞ்சம் களியான மண் , அதனால், 2 அ  நீளம், அகலம், ஆழத்தில் குழிெய த் . 

குப்ைப எ , ெசம்மண் இரண்ைட ம் கலந்  குழிைய நிரப்பி நடச் ெசான்னாங்க. அவங்க 

ெசான்ன மாதிாி 4 குழி மட் ம் எ த்  ங்கிைல நட் ப் பார்த்ேதன். அ ையாக வளர்ந்  வரேவ 

நம்பிக்ைக வந்த . உடேன ஒ  ஏக்கர் நிலத்திைல ம் நட  ெசய்திட்ேடன். 25 அ  இைடெவளி 

விட்  நட  ெசஞ்சதால், ெமாத்தம் 70 கன் ங்கைளத்தான் நட ந்த . 



பதிைனந்  நா க்கு ஒ  ைற பாசனம் ெசய்கிேறன். நட  ெசய்  4 வ டமாச்சு. அ ைமயா 

வளர்ந்தி க்கு. இைடெவளி அதிகமா ெகா த்தால் ஒவ்ெவா  குத் ல ம் 90 கழிக வைரக்கும் 

இ க்கும். அதில் 40 கழிகள் த்தி இ க்கும். இன் ம் இரண்  மாதத்தில் அ வைட ெசய்யப் 

ேபாகிேறன். ஒ  குத்தி ந்  சராசாியா 2 ஆயிரத் க்கு விற்றா ம் 70 குத்தி ந்  ஒ  

லட்சத்  40 ஆயிரம் வ மானம் கிைடக்கும். இ வைரக்கும் ெசல  15 ஆயிரம் ஆகியி க்கும். 

எப்ப ம் ஒ  ஏக்காி ந்  ஒ  லட்ச பாய்க்கு குைறயாமல் லாபம் கிைடக்கும் என்  

எதிர்பார்க்கிேறன். 

என்ன ரகுநாதன் ெசால்வைதக் ேகட்ட ேம உங்க க்கும் நம்பிக்ைக பிறக்கிறதல்லவா! நான்கூட 

குைறந்தபட்ச கணக்ைகத்தான் ேபாட் ச் ெசான்ேனன். அவர் ெசால்வேதா அ பவக் கணக்கு. 

அதி ம், 70 குத்  ங்கில்களில் இ ந்ேத, கூ தல் லாபத்ைத எ க்க ம் என்கிறார். ஒ  

ஏக்காில் 200 குத் கள் என்பைத விட , 70 குத் கள் பராமாிக்க ம் எளிதாகத்தான் இ க்கும். 

வனத் ைறயின் பாிந் ைர 200 கன் கள் தான், என்றா ம், விவசாயிகள் தங்க க்கு ேதா ப ம் 

வைகயில் நடைவ ேமற்ெகாள்ளலாம்.  

தற்ேபா , ங்கி க்கான ேதைவ அதிகாித் க் ெகாண்ேட இ க்கிற . உள் ர் மர 

வியாபாாிகள், பந்தல்காரர்கள், காகித ஆைல என்  ேத  வந்  வாங்கிச் ெசல்கிறார்கள். 

காற் ள்ளேபாேத ற்றிக் ெகாள்வ  தாேன சாியான வாக இ க்கும். 

ெதாடர் க்கு:  

ரகுநாதன்.  

அைலேபசி : 94865 – 61773. 
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