
ஏக்க க்கு 30 டன்.. களிமண்ணி ம் கைளகட் ம் கத்திாி! 

 

 
 

 

அதிக ெவப்பநிைல நில ம் காவிாி ெடல்டா பகுதியில்.. ெநல், உ ந்  ேபான்ற பயிர்கள் நன்கு 

விைள ம் களிமண் மியில் .. ல் யப் பண்ைணத் திட்டம் என்கிற ெதாழில் ட்பத்ைதப் 

பயன்ப த்தி, கத்திாிக்காய் சாகுப  ெசய்  அதிக மகசூல் எ த்தி ப்பதால், ேமகநாத க்கு 

‘ேவளாண் ெசம்மல்’ வி  வழங்கப்ப கிற . 

ேகாயம் த் ர், தமிழ்நா  ேவளாண்ைம பல்கைலக் கழகத்தில் சமீபத்தில் நடந்த உழவர் 

தினவிழாவில் இப்ப  ெப ைமப்ப த்தப்பட்டவர்.. தி வா ர் மாவட்டம், மன்னார்கு  தா கா, 

எைடேமைல ர் ேமகநாதன்.  



எங்க க்க 20 ஏக்கர் நிலம் இ க்கு. மணல் கலந்த களிமண் மிதான். 5ஏக்காில் ெதன்ைன, 5 

ஏக்காில் பசுந்தீவனம், 10 ஏக்காில் ெநல் சாகுப  ெசய்கிேறன். ஆற்றில் தண்ணீர் வ ம் 

வைரக்கும் ெநல் வய ல் ஒ  பகுதயியல் ாிய ரக கத்திாிைய சாகுப  ெசய்ேவன். 

எங்க ஊாில் யா ேம கத்திாி சாகுப  ெசய்ய மாட்டாங்க. நீடாமங்கலம் ேக.வி.ேக. விஞ்ஞானிகள், 

ல் யப் பண்ைணத் திட்த்தில் காய்கறி சாகுப  ெசய்யச் ெசா  எங்க பகுதி விவசாயிகள்கிட்ட 

ெசான்னாங்க. ஆனால்.. விைளச்சல் சாியாக இ க்கா  என்   பயந் க்கிட்  யா ம் 

ன்வரவில்ைல. எனக்கும் பயமி ந்தா ம், ஒ  நம்பிக்ைகயில் இறங்கிேனன். 

80% மானியம்! 

இரண்டைர ஏக்காில் ெசாட் நீர்ப் பாசனம் அைமத் , ெமாத்தம் ஒ  லட்சத்  10 ஆயிரம் பாய் 

ெசல . இதில் 80%  சதவிகிதத் ெதாைகைய மானியமாக  ெகா த் ட்டாங்க. தல் 

வ டத்திற்கான உரம், ச்சிக்ெகால்  இ  எல்லாத்ைத ம் கூட ெகா த் ட்டாங்க. 

ேக.வி.ேகவி ந் , ெதாடர்ந்  ேமற்பார்ைவ ெசய்தாங்க. 

தல் வ டம் ஏக்க க்கு 14 டன், இரண்டாவ  வ டம் 19 டன் .. ேபான வ டம் 24 டன்  

மகசூல் அதிகாிச்சிக்கிட்ேட ேபாக.. எனக்கு வி  வந்  ேசர்ந்தி க்கு. இரண்டைர ஏக்க க்கு 

ெசாட்  நீர் ேபாட் ந்தா ம், ஒன்றைர ஏக்கர் வ ம் கத்திாிைய சாகுப  ெசய்கிேறன். 

ஆற்றில் தண்ணீர் வந்தால் ெநல் விைதக்க ம் என்பதற்காக வய ல் 6 அல்ல  7 மாதம் 

வைரக்கும் தான் கத்திாிப் பயிைர ைவத் க்குேவன். நாற்  உற்பத்தியில் இ ந்  கணக்குப் 

பார்த்தால்.. மார்கழி கைடசியில் ஆரம்பித்  ஆ  அல்ல  ஆவணி வைரக்கும் கத்திாி சாகுப  

ெசய்ேவன்.  

ன்ற  பாத்தி! 

சாகுப  நிலத்தில் ஒ  சால் உழ  ஓட்  15 டன் ெதா ரம், 6 டன் க ம்  ஆைலக்கழி  

ஆகியவற்ைறப் ேபாட் , மீண் ம் ஒ  சால் உழ  ஓட்ட ேவண் ம். பின் , ஒ  அ  உயரம், 3 

அ  அகலம் ெகாண்ட பாத்திகைள அைமக்க ேவண் ம். பாத்திக்குப் பாத்தி இரண்  அ  

இைடெவளி இ க்க ேவண் ம்.  



பாத்தியின் ந வில் ஒன்றைர அ  இைடெவளியில் நீர் பாய்ச்சுமா  ெசாட் நீர்க் குழாய்கைள 

அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். பாத்தியின் இரண்  ஓரங்களி ம் ஒன்றைரய  இைடெவளியில் 

வாிைசயாக நாற் கைள நட  ெசய்  தண்ணீர்விட ேவண் ம். 

கைளையக் கட் ப்ப த் ம் ெசாட் நீர்! 

ெதாடர்ந்  இரண்  நாட்க க்கு ஒ  ைற தண்ணீர்விட ேவண் ம். வாரம் ஒ  ைற 5 கிேலா 

காம்ப்ளக்ஸ் உரத்ைத 100 ட்டர் தண்ணீாில் கைரத் , ெசாட் நீர் உரத் ெதாட் யில் கலந்  

விட ேவண் ம். 

இரண்  நாட்க க்கு ஒ  ைற 5 கிேலா ாியா மற் ம் 5 கிேலா ெபாட்டாைஷ 100 ட்டர் 

தண்ணீாில் கலந்  இேதாபல் ெகா க்க ேவண் ம். வாரம் ஒ  ைற 4 கிேலா சூப்பர் – 

பாஸ்ேபட்ைட 100 ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  பயி க்குக் ெகா க்க ேவண் ம். காய்ப் க்கு வந்த 

பிறகு, காய்ப் த் தாக்குதல் இ க்கும். 

இைதக் கட் ப்ப த்த 200 ட்டர் தண்ணீாில் 300 மில்  மாலத்தியான் கலந்  ெதளிக்க 

ேவண் ம். அ த்த 20 நாட்கள் கழித் , 200 ட்டர் தண்ணீாில் 300 மில்  ெராெபாேனாபாஸ்  

கலந்  ெதளிக்க ேவண்டம். இ  ேபால் அ வைட வைர 20 நாட்க க்கு ஒ  ைற மாற்றி 

மாற்றித் ெதளிக்க ேவண் ம். கத்திாி சாகுப ையப் ெபா த்தவைர கைள ஒ  க்கிய 

பிரச்சிைனயாகேவ இ க்கும். ஆனால் ெசாட்  நீர் அைமக்கும் ேபா  அதிகளவில் கைளகள் 

மண்  வ வதில்ைல. ஒ  ைற மட் ம் கைள எ த்தாேல ேபா மான . நட  ெசய்த 50 –ம் 

நா க்கு ேமல் காய்கைளப் பறிக்கலாம். 

120 நாட்களில் 24 டன்! 

ஐம்பதாம் நாளி ந்  தின ம் காய் பறிக்கலாம். ஒ  ஏக்காில் ஒ  நாைளக்கு ற்ைறம்ப  

கிேலாவி ரந்  ந்  கிேலா வைர காய் கிைடக்கும். எப்ப ப் பார்த்தா ம், சராசாியாக 24 

டன் வைர மகசூல் கிைடக்கும். கிேலாவிற்க்கு சராசாியாக 10 பாய் விைல கிைடக்கும். 

நான்காவ  வ டமாக இந்தத் ைற ம் கத்திாி ேபாட் க்கிேறன்.  யற்சியாக.. இந்தத் 

ைற ரசாயனப் பயன்பாட்ைட ம் ச்சிக் ெகால் கைள ம் குைறத்  ெகாண்  ெகாஞ்சம் 

ெகாஞ்சமாக இயற்ைக விவசாயத்ைதக் ைகயில் எ த்தி க்கிேறன். ச்சிக்ெகால் க க்குப் 

பதிலாக 200 ட்டர் தண்ணீாில் ஒன்றைர ட்டர் ேவப்பெபண்ெணய், 300 கிராம் காதி ேசாப் 



இரண்ைட ம் கலந்  15 நாட்க க்கு ஒ  ைற ெதளித் க் ெகாண் க்கிேறன். ச்சிகள் 

நன்றாகேவ கட் ப்பட் க்கு. ஒ  ஏக்க க்கு அதிகபட்சம் நான்காயிரம் பாய்தான் 

ெசலவாகிற . ஆனால், ரசாயனப் ச்சிக்ெகால் ையப் பயன்ப த்தி இ ந்தால்.. எப்ப ம் 18 

ஆயிரம் பாய் வைர ெசலவாகியி க்கும். 

ஏக்க க்கு 30 டன்! 

ேபான வ டத்ைதவிட இந்த வ டம் இன் ம் கூ தல் மகசூல் கிைடக்கும் என்  

எதிர்பார்க்கிேறன். காய்கள் பறிக்க ஆரம்பித் , ன்  மாதத்திற்க்கு ேமல் ஆகிற . இப்பேவ 20 

டன் மகசூல்  எ த் ட்ேடன். இன் ம் இரண்  மாதம் வைரக்கும் காய் பறிக்கலாம். இந்த வ டம் 

எப்ப ம் ெமாத்த மகசூல் 30 டன்ைனத் தாண் ம். ேசாதைன யற்சியாக, 40 ெசன்ட் ல் 6 

டன் ெதா ரத்ைத ம் 20 கிேலா காம்ப்ளக்ஸ் உரத்ைத ம் மட் ம் ெகா த்  ச்சிக்ெகால்  

பயன்ப த்தாமல் .... ஐ.ஆர்.20 ெநல் ரகத்தச் சாகுப  ெசய்தி க்கிேறன். அதில் 14 ட்ைட 

மகசூல் கிைடத்த . இனி, இைதேய கைடப்பி க்கலாம் என்  இ க்கிேறன். அ த்த  

ெதா ரம், மாட் ச் சி நீர் மட் ேம உபேயாகப்ப த்தி ஒ  சின்ன பரப்பில் கத்திாி சாகுப ம் 

ெசய்  பார்க்கலாம் என்  இ க்கிேறன். 

ஒ  ஏக்காில் கத்திாி சாகுப  ெசய்ய ேமகநாதன் ெசால் ம் ெசல  – வர  கணக்கு 

விவரம் ெசல  வர  

40 கிராம் விைத 380

நாற்  உற்பத்தி 300

உழ  1,500

ெதா ரம் 7,500

க ம்பாைலக் கழி  2,000

பாத்தி அைமக்க  1,500

நட  1,000

கைளெய க்க 2,000

உரம் 25,000

ச்சிக்ெகால்  18,500

பறிப்  22,500

ேபாக்குவரத் , கமிஷன் 31,500

24 டன் விற்பைன லம் வர  2,40,000



ெமாத்தம் 1,13,680 2,40,000

நிகர லாபம் 1,26,320

குறிப்  : தற்ேபா  மகசூ ல் இ க்கும் கத்திாிக்கு, இயற்ைக இ ெபா ட்கைள ம் 
பயன்ப த்தியி க்கிறார் ேமகநாதன். எப்ப ம் 30 டன் கிைடக்கும் என்ப  இவ ைடய 
எதிர்பார்ப் . அைதக் கணக்கிட்டால்.. 3,00,000 பாய் கிைடக்கும். ஆக, 60 ஆயிரம் 

பாய் கூ தல் லாபம். அேத சமயம், இயற்ைக இ ெபா ள் காரணமாக ெசல க் 
கணக்கி ம் 14 ஆயிரம் பாய் மிச்சமாகும். இைத ம் ேசர்த்தால், கூ தல் லாபம் 74 
ஆயிரமாக உய ம். 

 

ெதாடர் க்கு 

ேமகநாதன்,  

அைலேபசி : 94428 46608. 

ஆதாரம் : www.vikatan.com பசுைம விகடன் ெவளியிடான ேததி, 10.9.11 

 
 

 


