
ஏற்றம் த ம் ஏந்தல் கத்திாி அைர ஏக்காில் 10 டன் 
 

 
 
 அந்தக் கத்திாி இந்தக் கத்திாி என்  வைக வைகயாக ாிய ரகம் மற் ம் ஒட்  ரகக் 

கத்திாிகள் எவ்வளேவா இ க்கின்றன. ஆனால், அைவெயல்லாம் நாட் க் கத்திாி ரகங்களின் 

சுைவக்குத் ளி ம் ஈடாகா  என்ப தான் உண்ைம. நாட் க் கத்திாி ரகங்களின் விைல 

எப்ேபா ேம சற்  கூ தலாக இ ப்பேத அதற்கு சாட்சி அதனாேலேய சந்ைதயி ம் 

அவற் க்குத் தனி கிராக்கிதான் 

 விைள ம் பகுதியின் ெபயைரக் ெகாண்ேடதான் ெப ம்பா ம் நாட் க் கத்திாிகள் 

அைழக்கப்ப கின்றன. பவானி, இலவம்பா , ெகாட்டாம்பட் , ெபாள்ளாச்சி, ெபாய் ர் என்ற 

அ க்கிக் ெகாண்ேட ேபாகலாம் அந்த வாிைசயில் வ ம் ஏந்தல் எ ம் ரகத்ைத, ெதாடர்ந்  

ரசாயன ைறயில் சாகுப  ெசய்  வ ம் தி வண்ணாமைல மாவட்டம், ஏந்தல் கிராமத்ைதச் 

ேசர்ந்த ராயர், அைதப் பற்றி உ கி உ கிப் ேபசுகிறார். 

 வழக்கமாக நாட் க் கத்திாி ரகங்களில் ஏக்கரக்கு 5 டன் தல் 10 டன் அளவில்தான் 

சராசாி மகசூல் கிைடக்கும். ஆனால், ஏந்தல் ரகத்தில் 20 டன் வைர மகசூல் கிைடக்கும் 

என்ப தான் கூ தல் சிறப் . 

நாட் க் கத்திாிக்குக் கூ தல் விைல: 

 காைலேவைளயில் ேதாட்டத்தில் காய் பறிப்பில் ஈ பட் ந்த ராயர் கூ வதாவ . 

எனக்கு ஒ  ஏக்கர் நிலம் இ க்கு. அ ல அைர ஏக்கர்ல எப்ப ேம கத்திாி சாகுப தான். மீதி 

அைர ஏக்கர்ல தண்ணி இ ப்ைபப் ெபா த்  ெநல், கடைல, எள்  மாத்தி மாத்தி சாகுப  



ெசஞ்சுக்குேவன. எங்க ஏந்தல் கத்திாிக்காய் நல்ல சியா இ க்கும். அதனால கிேலா க்கு 

ெரண்  பா கூ தலா விைல கிைடக்கும். அதனால எங்க பகுதியில் நிைறய ேபர் விடாம 

ெதாடர்ந்  கத்திாி சாகுப  பண்றாங்க. அ ல நா ம் ஒ த்தன்.  

அைர ஏக்க க்கு 200 கிராம் விைத: 

 ஏந்தல் ரகக் கத்திாிைய சாகுப  ெசய்ய ைத மற் ம் ஆ ப் பட்டங்கள் ஏற்றைவ. வ கால் 

வசதிேயா  இ க்கம் அைனத்  வைக மண்ணி ம் கத்திாி நன்கு வள ம். குறிப்பாக, ஏந்தல் ரகம் 

உப் நீாி ம் தாக்குப் பி த்  வள ம். நாற்  உற்பத்தி ெசய் தான் நட  ெசய்ய ேவண் ம். 

நன்றாக ற்றிப் ப த்த காய்களில் இ ந்  விைதகைளச் ேசகாித் க் ெகாள்ள ேவண் ம். பிறகு 

இரண்  அ  அகலம், ன்  அ  நீளத்தில் ன்  பாத்திகள் எ த்  கைளகைள நீக்க 

ேவண் ம். இரண்  கூைட எ , ஒ  கிேலா .ஏ.பி.ஆகியவற்ைறக் கலந்  பாத்திகளில் பரப்பி, 

நிலத்ைத நன்றாகக் கிளறி சமப்ப த்த ேவண் ம். பிறகு, பாத்திகளின் மீ  200 கிராம் கத்திாி 

விைதையத் வி, வாைழச் ச கு அல்ல  ெதன்ைன மட்ைடயால்  ைவத் , தின ம் 

வாளியால் தண்ணீர் ெதளிக்க ேவண் ம். 

45 நாட்களில் நாற் : 

 12 தல் 15 நாளில் ைளத் வி ம். பிறகு, மட்ைடகைள அகற்றிவிட ேவண் ம். 

கைளகள் இ ந்தால் ைககளால் நீக்கிவிட ேவண் ம். 25-ம் நாள் அைரக் கிேலா .ஏ.பி. 200 

கிராம் கார்ேபாஃப் ரான் ச்சிக்ெகால் க் கு ைண ஆகியவற்ைறக் கலந்  பாத்திகளில் இட் த் 

தண்ணீர்விட ேவண் ம் 45ம் நா க்கு ேமல் நாற் கைள எ த்  நட  ெசய்யலாம். 

கு த் ப் ச்சிகைளக் கட் ப்ப த் ம் ேசற்  உழ : 

 நாற் த் தயாராகும் சமயத்திேலேய நட க்கான நிலத்ைத ம் தயார் ெசய்  ைவத் விட 

ேவண் ம். அைர ஏக்கர் நிலத் க்கு நிலத் க்கு, 5 டன் எ  என்ற கணக்கில் ெகாட் க் கைலத் , 

தண்ணீர் கட் , இரண்  சால் ேசற்  உழ  ெசய் , 20 நாட்கள் காயவிட ேவண் ம். இப்ப ச் 

ெசய் ம்ேபா  கு த் ப் ச்சிகளின் தாக்குதல் குைறகிற . நட க்கு சில நாட்க க்கு ன்பாக, 

கைள நீங்கும் அள க்கு இரண்  சால் உழ  ெசய் , இரண்  அ  அகலத் க்கு நீள நீளமாகப் 

பார் அைமக்க ேவண் ம். ஒவ்ெவா  பா க்கும் இைடயில் ஓர் அ  இைடெவளிவிட ேவண் ம். 



பார்க க்கு கு க்ேக பத்த க்கு ஒன்  என்ற விகிதத்தில் வாய்க்கால்கைள எ த் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம். 

ஒர  இைடெவளியில் ஒவ்ெவா  நாற் : 

 பிறகு, நிலத்தில் தண்ணீர் கட்  பாாின் ஒ  பக்கத்தில் மட் ம் ஓர் அ  இைடெவளியில் 

ஒவ்ெவா  நாற்றாக நட  ெசய்ய ேவண் ம். ம நாள் தண்ணீர் கட்  அப்ப ேய நிலத்ைதக் காய 

விட ேவண் ம். (களி மண்ணாக இ ந்தால் 10 நாட்கள் ெசம்மண் வைக நிலமாக இ ந்தால், 5 

நாட்கள் காயவிட ேவண் ம்). பிறகு, தண்ணீர் கட்ட ேவண் ம். அதன் பின் ஈரப்பதத்ைதப் 

ெபா த் , வாரம் ஒ  தண்ணீர் பாய்ச்சினாேல ேபா ம். 

அ பதாம் நாளில் இ ந்  அ வைட: 

 நட  ெசய்த 15ம் நாளில் தல் கைள எ க்க ேவண் ம். பிறகு, 25 கிேலா ாியா, 1 

கிேலா கார்ேபாஃப் ரான் கு ைண ஆகியவற்ைறக் கலந்  ஓர் இர  ைவத்தி ந் , ஒவ்ெவா  

ெச யின் க்கும் ஒ  ைகப்பி  அள  ைவத்  மண் அைணத் விட ேவண் ம். 30-ம் நாள் 

இரண்டாம் கைள எ க்க ேவண் ம். அதன் பிறகு, ெப ம்பா ம் கைளகள் வளரா . ஒன்றிரண்  

ெதன்பட்டால் மாதம் ஒ  ைற அவற்ைற நீக்கிவிட ேவண் ம். 

 45ம் நாள் 25 கிேலா .ஏ.பி. 1 கிேலா கார்ேபாஃப் ரான் கு ைண ஆகியவற்ைறக் கலந்  

க்குத் ர் ைவத்  மண் அைணத்  விட ேவண் ம். இைடப்பட்ட நாட்களில் ச்சித் 

தாக்குதல் இ ந்தால், உாிய ச்சிக்ெகால் கைள வாங்கித் ெதளிக்க ேவண் ம். 

 45ம் நா க்கு ேமல் ெவ த் , பிஞ்சு ைவக்க ஆரம்பிக்கும். 60ம் நா க்கு ேமல் 

காய்கைளப் பறிக்க ஆரம்பிக்கலாம். அதன் பிறகு, மாதம் ஒ  ைற 50 கிேலா .ஏ.பி. 50 கிேலா 

ெபாட்டாஷ், 25 கிேலா ேவப்பம்பிண்ணாக்கு ஆகியவற்ைறக் கலந் , ஓர் இர  ைவத்தி ந் , 

ஒவ்ெவா  ெச க்கம் ர்ப்பகுதியில் ைவத்  தண்ணீர் கட்ட ேவண் ம். 

ஏ  மாதங்கள் வைர அ வைட: 

 மகசூல் மற் ம் வ மானம் பற்றிப் ேபசிய ராயர் ஒ  நாள் விட்  ஒ  நாள்  ெதாடர்ந்  

ஏ  மாசம் வைரக்கும் காய் பறிக்கலாம். பறிப் க்கு 120 கிேலா வைர கிைடக்கும். ஏ  மாசத் ல 

ெமாத்தம் 105 பறிப் . சராசாியா பறிப் க்கு 100 கிேலா  ெவச்சுக்கிட்டாேல ெமாத்தம் 10,500 

கிேலா காய் கிைடக்கும். ஒ  கிேலா 6 பாயில இ ந்  12 பாய் வைரக்கும் விற்பைனயாகு . 



சராசாியா 9 பாய்  ெவச்சிட்டா 94,500 பாய் வ மானம் கிைடக்கும். இ ல உரம், 

ச்சிக்ெகால்  ெசல கள் ேபாக அைர ஏக்கர்ல 50,000 பாய்க்கு குைறயாம லாபம் 

கிைடக்கும். 

 எல்லாம் சாி இந்த நாட்  ரக கத்திாிக்காய்க்கு மக்களிடம் வரேவற்  இ க்கிற  

என்றகிறீர்கள். ஆனால், அதற்கு ரசாயன உரம் மற் ம் ரசாயன ச்சிக்ெகால் கைளப் 

பயன்ப த்திதாேன விைளவிக்கிறீர்கள். உற்பத்தி ெசய் ம் உங்க க்கும், அைத வாங்கிச் 

சாப்பி ம் மக்க க்கும் அந்த ரசாயனங்கள் தீங்குதாேன இைழக்கின்றன. நீங்கள் ஏன் இைத 

இயற்ைக ைறயில் சாகுப   ெசய்யக்கூடா . அதன் லம் விஷமற்ற காய்கறிகைள மக்க க்கு 

விைளவித் க் ெகா த்த ண்ணியம் கிைடக்குேம என்  ேகட்ேடாம். 

 அப்ப  ஒண்  இ க்கு  ேகள்விப்பட் க்ேகாேம தவிர, ேமற்ெகாண்  அைதப் பத்தி 

எ ம் ெதாியா . யாராவ  இயற்ைக விவசாயப் பயிற்சி ெகா த்தா நாங்க ம் அைதச் ெசய்  

பார்க்கத் தயாராத்தான் இ க்ேகாம் என்ற ெவள்ளந்தியாகச் ெசான்னார் ராயர். 

 இந்தக் ேகாாிக்ைகைய நிைறேவற் ம் விதமாக, ேவ ர் மாவட்டம், தக்ேகாலம் 

பகுதிையச் ேசர்ந்த ன்ேனா  இயற்ைக விவசாயி நீல சமபத்திடம் இந்த விஷயத்ைதச் 

ெசான்ேனாம். 

அைர ஏக்கர் நிலத்தில் கத்திாி சாகுப  ெசய்ய ராயர் ெசால் ம் ெசல  -வர க் கணக்கு 

விவரம் ெசல  வர  

உழ   2,100   

விைத  400  

நாற் த் தயாாிப்                             250   

பார் பி க்க 300  

நட  250  

உரம் 8,000  

ச்சிக்ெகால்  10,000  

கைள 6,000  

காய் பறிப்   9,450  

ேபாக்குவரத்  6,000  

கத்திாி விற்பைன லம்  94,500 

ெமாத்தம் 42,750 94,500 

நிகர லாபம்  51,750 



           

உடேன பயிற்சி ெகா ப்பதற்கு அவர் சம்மதித்தார். ஒ  மாைல ேநரத்தில் ராயாின் ேதாட்டத்தில் 

இயற்ைக ைற கத்திாி சாகுப  பயிற்சிக்கு ஏற்பா  ெசய்ேதாம். விஷயத்ைதக் ேகள்விப்பட்ட 

பக்கத் த் ேதாட்டத்  விவசாயிக ம் ஆர்வமாக பயிற்சியில் கலந்  ெகாண்டனர். 
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