
பங்கமில்லாமல் வ மானம் ெகா க்கும், ஜீேரா பட்ெஜட் பாகல்...! 

 

ெபாிய அளவில் ஏற்ற இறக்கம் இல்லாமல், எப்ேபா ேம சந்ைதயில் நிைலயான விற்பைன 

வாய்ப் ள்ள காய்கறிகளில் பாகற்கா ம் ஒன் . இந்த வாய்ப்ைப, சாியாகப் பயன்ப த்திக் 

ெகாண்  பந்தல் சாகுப  ெசய் ம் பலாில்.. ெதாடாந்  பாகல் சாகுப யில் ஈ பட்  வ பவர் .. 

ேகாயம் த் ர் மாவட்டம், சுல்தான் ேபட்ைட அ த் ள்ள நகரளந்ைத கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த 

சி.தி மைலசாமி. 

எங்க க்குப் பத்  ஏக்கர் நிலம் இ க்கு. நல்ல ெசம்மண் மி. அேதாட கிணற்றில் தண்ணீ ம் 

நல்லா இ ப்பதால் ெதாடர்ந்  விவசாயம் பார்த் க்கிட் க்ேகாம். 5 ஏக்கர் நிலத்தில் ெதன்ைன 

மரங்கள் இ க்கிற . மீதி 5 ஏக்கர் நிலத்தில் பாகல், வாைழ, தக்காளி என்  சாகுப  

ெசய்கிேறாம். 

நான்ைகந்  வ டத்திற்க்கு ன் ஒ  ஏக்காில் பந்தல் ேபாட்  திராட்ைச சாகுப  பண்ேணன். 

ெபாியளவில் விைளச்சல் இல்ைல. நம்ம ஏாியா க்கு அ  சாிப்பட்  வரா  என்  அப்ப ேய  

ேதாட்டத்ைத அழிச்சிட்ேடன். ஆனால், அதற்காக ஆயிரக்கணக்கான பாய் ெசலவழித் ப் 

ேபாட்ட பந்தைலப் பிாிக்க மனசில்ைல. அைதேய ெகாஞ்சம் தி த்தம்  ெசய் , பாகல் சாகுப யில் 

இறங்கிேனன். நல்ல விைளச்சல் கிைடத்த . பாக க்கு எப்ப ேம பங்கமில்லாமல் விைல 

கிைடப்பதால் நான்கு வ டமாக ெதாடர்ந்  அந்த சாகுப ையப் பண்ணிக்கிட் க்ேகன். 

ைவகாசிப் பட்டத்தில் ஒ  தடைவ, மார்கழிப் பட்டத்தில் ஒ  தடைவ, இரண்  தடைவ பாகல் 

ேபாட் ேவன். அதனால் வ டம் வ ம் என் ேதாட்டத்தில் பாகல் இ க்கும். 

பாக க்கு 200 நாட்கள் வய . ெசம்மண்ணில் நன்கு வள ம். இதற்கு மார்கழி மற் ம் ைவகாசிப் 

பட்டங்கள் ஏற்ற . ேதர்  ெசய்த நிலத்தில் 10 ராக்டர் ெதா ரத்ைதக் ெகாட்  இைறத் , 

நன்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம். கல் ண்கள், ங்கில், பந்த க்கான கனமான கட் க் கம்பி.. 

இவற்ைறப் பயன்ப த்தி 8 அ  உயரத்திற்க்குப் பந்தல் அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 



ங்கில்கைள  ஊன் வதற்கு ன்னர், அ ப்பகுதியில் தார் அல்ல  வர்ணம் சி விட்டால் 

கைரயான் பி க்கா . 

ச்சிகைள விரட்ட சுைரக்காய்! 

பந்தல் அைமத்தப் பிறகு, 5 அ  இைடெவளியில் ெசாட் நீர்ப் பாசனம் அைமத் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம். பிறகு, ெகாத்  லம் ேலசாகக் ெகாத்தி பாகல் விைதகைள விைதத் , மண்ணால் 

, ஒ  மணி ேநரம் ெசாட் நீர்ப் பாசனம்  ெசய்ய ேவண் ம். வாிைசக்கு வாிைச 8 அ , 

விைதக்கு விைத 2 அ  இைடெவளி இ க்க ேவண் ம். 1 ஏக்க க்கு 600 கிராம் விைதகள் 

ேதைவப்ப ம். 

பாகல் நட க்குப் பிறகு, ேதாட்டத்ைதச் சுற்றி ம் ெந க்கமாக உயிர்ேவ  ேபாட்ட மாதிாி 50 

கிராம் நாட் ச் சுைரக்காய் விைதகைள விைதத் விட ேவண் ம். இந்தச் ெச யில் இ ந்  சும் 

நாற்றம் காரணமாக பாகல் ேதாட்டத்திற்க்குள் ெப ம்பா ம் ச்சிகள் வ வதில்ைல. 

ஜீவாமிர்தம் மட் ேம ேபா ம்! 

விைதப்பில் இ ந்  ெதாடர்ந்  ஒ  நாள்  விட்  ஒ  நாள் ஒ  மணி ேநரம் தண்ணீர் 

பாய்ச்சினால், ேபா மான . மாதம் இ ைற ஏக்க க்கு 200 ட்டர் என்ற அளவில், வ கட் ய 

ஜீவாமிர்தக் கைரசைல ெசாட் நீ டன் கலந் விட ேவண் ம். விைதத்த 15 நாட்க க்கு ஒ  

ைற 500 கிேலா ெதா ரத்ைதப் பிாித்  ெச க க்கு அ கில் இட ேவண் ம் (ஒ  ெச க்கு 

க்கால் கிேலா தம்). ெதாடர்ந்   ஜீவாமிர்தம் பாய்ச்சும் வசதி இ ந்தால்.. அ  மட் ேம 

ேபா மான . ெதா ரம் இடத் ேதைவயி க்கா . 

60 நா க்கு ேமல் அ வைட! 

விைதத்த 40 ம் நா க்கு ேமல் ெகா கள் படரத் ெதாடங்கும். அந்த சமயத்தில் சணல் கயி  லம் 

ெகா கைளப் பந்த ல் ஏற்றி விட ேவண் ம். பக்கவாட் ல் பட ம் ெகா கைளக் கிள்ளி 

விடேவண் ம். அப்ேபா தான் விைரவாகப்  எ க்கும். 50-ம் நா க்கு ேமல்  எ த் , 

பிஞ்சுகள் பி க்கத் ெதாடங்கும். இ , சா  உறிஞ்சும் ச்சிகள், ெவள்ைள ஈக்கள் மற் ம் 

காய்ப் க்கள் ஆகியைவ தாக்குவதற்கு வாய்ப் ள்ள ேநரம். அப்ப  அவற்றின் தாக்குதல் 

ெதன்பட்டால்.. 500 மில்  ஆர்கானிக் ச்சிக்ெகால் ைய 100 ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  

ெதளிக்க ேவண் ம். 



60-ம் நா க்கு ேமல் ெகாஞ்சமாகக் காய்கள் கிைடக்கத் ெதாடங்கும். 80-ம் நா க்கு ேமல் 

அளவில் காய்கள் கிைடக்க ஆரம்பிக்கும். 3 நாட்க க்கு ஒ  பறிப்  எனத் ெதாடர்ந் , 120 

நாட்களில் 40 பறிப் க க்கு மகசூல் எ க்கலாம். 

மார்கழிப் பட்டத்தில் மகசூல் குைற ம்! 

மார்கழிப் பட்டத்தில் விைதத்தால் மாசிமாதக் கைடசியி ந்  ஆனி மாத மத்தி வைரக்கும் 

அ வைட பண்ணலாம். இந்தப் பட்டத்தில் விைளச்சல் கம்மியாகத்தான் கிைடக்கும். ஒ  

பறிப் க்கு 400 கிேலாவி ந்  600 கிேலா வைர காய் கிைடக்கும். ெமாத்தமாக 20 டன் 

அளவிற்க்குத்தான் மகசூல் கிைடக்கும். ஆனால், அ வைட சமயத்தில் சந்ைதயில் பாகல் வரத்  

கம்மியாக இ ப்பதால், இந்தப் பட்ட பாக க்கு நல்ல விைல கிைடக்கும். கிேலா 30 பாய் வைர 

கூட விற்கும். 

ைவகாசிப் பட்டத்தில் விைதத்ததால், பறிப் க்கு 750 கிேலா வைர காய் கிைடக்கும். ெமாத்தமாக 

30 டன வைர மகசூல் கிைடக்கும். அேத சமயம், இந்தப் பட்டத்தில் வரத்  அதிகமாக இ ப்பதால் 

கிேலாவிற்க்கு 10 பயி ந்  20 பாய் வைரக்கும் தான் விைல கிைடக்கும். 

பாகைலப் ெபா த்தவைரக்கும் தக்காளி மாதிாி திடீர்  விைத சாிந் , அ மாட்  விைலக்குப் 

ேபாகுேமா என்ெறல்லாம் கவைலப்படத் ேதைவயில்ைல. குைறந்தபட்சம் எட்  பாய் விைல 

கிைடத் வி ம். அதனால் பாகல் ேபாட்டால் கிேலாவிற்க்கு சராசாியாக பத்  பாய் நிச்சயமாக 

விைல கிைடத் வி ம். அ மில்லாமல் வியாபாாிகள் ேதாட்த்திற்க்ேக வந்  எைட ேபாட்  

எ த் ட் ப் ேபாவதால், ேபாக்குவரத் ச் ெசல ம் மீதம்.  

இ  மார்கழிப் பட்டத்தில் ேபாட்ட . இ வைர 12 டன் க்கு ேமல் அ வைட பண்ணியாச்சு. 

இன் ம் இ ப  பறிப் க்கு ேமல் பறிக்கலாம். அதில் எப்ப ம் 10 டன் க்கு குைறயாமல் 

மகசூல் கிைடக்கும். 

ஒன்றைர லட்சத்திற்க்கு ேமல் லாபம்! 

இ ேபாக, ச்சிகைள விரட்டற க்காக விைதத்த சுைரக்காயில ம் ஒ  வ மானம் 

பார்த் விடலாம். 2000 கிேலா அளவிற்க்கு காய்கள் கிைடக்கும். இன்ைறய நிைலைமக்கு கிேலா 

நான்கு பாய்க்கு விற்கிற . இதன் லமாக 8,000 பாய் கிைடக்கும். 



பாக ல் குைறந்த  20 டன் மகசூ க்கு சராசாி விைலயாக கிேலா க்கு 10 பாய் என்  

ைவத் க் ெகாண்டா ம் 2 லட்ச பாய் வ மானம் கிைடக்கும். எப்ப ப் பார்த்தா ம், 

ெசலெவல்லாம் ேபாக ஒ  ஏக்காில் ஒன்றைர லட்ச பாய்க்கு ேமல் லாபம் கிைடத்  வி ம். 

பந்தல் ேபாட்டா பத்  வ டம்! 

ஆரம்பத்தில் நான் ஆர்கானிக் உரங்கைளப் பயன்பட ்திதான் சாகுப  பண்ணிேனன். இப்ேபா 

ஒ  வ டமாக அைத நி த்திவிட்  ேகாழிக் குப்ைம, ெதா ரம் ஜீவாமிர்தம்.. இைவகைள 

மட் ம் தான் பயன்ப த்திக்கிட் க்ேகன். என்கிட்ட நாட் பமா கள் இ ப்பதால் தின ம் 

ேதாட்டத் க்கு ஜீவாமிர்தம் ெகா க்கிற மாதிாி ெதாட் கைளக் கட்  ஏற்பா  

ெசய் க்கிட் க்ேகன். ெதாட்  தயாராயி ச்சுனா அ  மட் ேம ேபா ம். மத்த ெதா ரம் கூட 

ேதைவப்படா . 

அேத மாதிாி ஒ  தடைவ கல் வாைண ைவத் ப் பந்தல் ேபாட ஏக்க க்கு ஒ  லட்ச பாய் 

வைர ெசலவாகும். அ  பத்  வ டத்திற்க்குத் தாக்குப் பி க்கும். ஒவ்ெவா  ைறக்கும் விைத 

ஊன்ற வாிைசைய மட் ம் ெகாஞ்சம் தள்ளிப் ேபாட ம். இப்ேபா ேகாைவக்காய்க்கு நல்ல 

மார்க்ெகட் இ ப்பதால் ஜீேரா பட்ெஜட் ைறயில் இன்ெனா  ஏ்ககாில் பந்தல் ேபாட்  

ேகாைவக்காய் சாகுப ைய ம் ஆரம்பிக்கப் ேபாேறன். 

ஒ  ஏக்காில் பாகல் சாகுப  ெசய்ய தி மைலசாமி ெசால் ம் ெசல  – வர  கணக்கு

விவரம் ெசல  வர  

நிரந்தர தலீ    

பந்தல் 1,00,000 

ெசாட் நீர் பாசனம் 30,000 

ெமாத்தம் 1,30,000 

நைட ைறச் ெசல கள்  

உழ  600 

ெதா ரம், ஜீவாமிர்தம் 10,000 

விைத 3,000 

நட  500 

ச்சிக்ெகால்  2,500 

பராமாிப்  3,000 

பறிப்  15,000 

20 டன் பாகல் லம் வர   2,00,000



2 டன் சுைரக்காய் லம் வர   8,000

ெமாத்தம் 34,600 2,08,000

நிகரலாபம்  1,73,400 

 

ெதாடர் க்கு, :  

தி மைலசாமி                                                                                                                                                          

99767-64940 

ஆதாரம்: பசுைம விகடன் ெவளியீ  25.05.11 www.vikatan.com 

 


