
பி. . ப த்திக்கு டாட்டா, இயற்ைக ையிேலேய இைணயற்ற விைளச்சல்! 

 

 
 

ஒ  காலத்தில் பணப்பயிராக விளங்கிய ப த்தி, இன்  பிணப் பயிராக மாறி, அைதச் சாகுப  

ெசய் ம் விவசாயிகள் பலாின் உயிைரக் கு த்  வ கிற . விைல உயர்ந்த பி. . விைதகள், 

ரசாயனப் ச்சிக்ெகால் கள் மற் ம் உரம் உள்ளிட்ட பயிர் பா காப் க்கானச் ெசல கள் 

ஆண் க்கு ஆண்  அதிகாித் க் ெகாண்ேட வ கிற . அேத சமயத்தில் குைறவான விைளச்சல், 

கட் ப யாகாத விைல.. ேபான்ற காரணங்களால் கடன்சுைம அதிகாித்  தற்ெகாைல 

ெசய் ெகாள் ம் நிைலக்குத் தள்ளப்பட்  வ கிறார்கள், இந்தியப் ப த்தி விவசாயிகள். 



இத்தைகயச் சூழ ல் ப த்தி விவசாயம் என்பேத தமிழகத்தில் ெமள்ள பட் ப் ேபாய்க் 

ெகாண் க்கிற . இந்நிைலயில்.. “உள்நாட் ரக ப த்திைய இயற்ைக ைறயில் சாகுப  

ெசய்  வ ம் எங்க க்கு எந்தப் பிரச்சிைன ம் இல்ைல என்  உற்சாகம் ெபாங்கச் 

ெசால்கிறார்கள் ஈேரா  மாவட்டம், பவானி வட்டம், ெவள்ளித்தி ப் ர் பகுதிையச் ேசர்ந்த 

ப த்தி விவசாயிகள் பல ம்! 

இந்த விஷயத்ைத உற்சாகம் ெபாங்க நம்மிடம் பகிர்ந்  ெகாண்ட ன்ேனா கள் இயற்ைக 

வவிசாயியான கைலவாணிைய, ேநாில் சந்தித்ேதாம். ெபண்கள் சில டன் ேசர்ந் , ெவ த்தக் 

காய்களி ந்  லாவகமாக ப த்திைய எ த்தப ேய நம்மிடம் ேபசினார் கைலவாணி. 

சாகுப ையச் சாக த்த இ ெபா ள் ெசல ! 

எனக்க ஆ  ஏக்கர் மி இ க்கு. நல்ல வளமான ெசம்மண் மி. கிணத் ப் பாசனம் இ ப்பதால் 

பிரச்சிையில்ைல. எங்க பகுதியில் ப த்தி ெவள்ளாைமதான் க்கிய ெவள்ளாைம. எம்.சி. -5 

என்ற நாட் ரகப் ப த்திையத்தான் ெப ம்பா ம் சாகுப  ெசய்வாங்க. 

ஐந்  வ டத்திற்க்கு ன்னா  வைரக்கும் க்க ரசாயன ைறயில்தான் விவசாயம் நடந்த . 

அசுவிணி, இைலப்ேபன், சா  உறிஞ்சும் ச்சி, காய்ப் , ேவர்ப்  என்  விைதப்பி ந்  

மகசூல் வைரக்கும் ஏதாவ  ஒ  தாக்குதல் இ ந்  ெகாண்ேட இ க்கும். ட்டர் ட்டராக 

ச்சிக்ெகா ையத் ெதளித் க் ெகாண்ேட இ க்க ம். ஆரம்பகாலத்தில் 15 நாைளக்கு ஒ  

ம ந்  என்ற கணக்கில் அ ச்சிட் ந்ேதாம். பிறகு, ப் ப் ச்சியாக றப்பட்  வர 

ஆரம்பிக்கேவ, வாரம் ஒ  ைற என்  ம ந்  அ க்க ஆரம்பித்ேதாம். இதனால் உற்பத்திச் 

ெசல  கூ யைத தவிர, ச்சிகைளக் கட் ப்ப த்த யைல. விைளச்ச ம், குைறந்  

ெகாண்ேட ேபாக.. ப த்தி விவசாயத்ைதேய பல ம் ைக விட் .. மஞ்சள், மக்காச்ேசாளம், 

நிலக்கடைல என்  மாறிகிட்டாங்க. ஒ  கட்டத்தில் இந்தப் பகுதியில் ப த்திேய இல்ைல என்  

ெசால் ம் அளவிற்கு ஆகிப்ேபாச்சு.  

மனைத மாற்றிய ஒப்பந்த சாகுப ! 

அந்த ேநரத்தில்தான் “ைமராடா” என்ற ெதாண்  நி வனத்ைதச் ேசர்ந்தவங்க, எங்க பகுதிக்கு 

வந்  இயற்ைக வழி விவசாயம் ெசய்வதற்கான பயிற்சி ெகா த்தாங்க. நா ம் அதில் 

கலந் கிட்ேடன். பிறகு, நம்மாழ்வார் ஐயா இவங்கேளாட பயிற்சி வகுப் களி ம் கலந் கிட்  

பல விஷயங்கைளத் ெதாிந் க் ெகாண்ேடன். என்னதான் இயற்ைக வவிசாயப் பயிற்சிகைள 



எ த்தி ந்தா ம் தக்காளி, மஞ்சள், கடைல மாதிாியான பயிாிகளில்தான் அைத 

ெசயல்ப த்திேனன். ப த்தி விவசாயம் பக்கம் எம் மனசு ேபாகல. 

இந்த நிைலைமயில், ேகாயம் த் ாில் இ க்கும் தனியார் ல் மில் க்காரங்க எங்கப் பகுதிக்கு 

வந் , இயற்ைக ைறயில் ப த்திைய விைளய ைவத் க் ெகா த்தால்.. கட் ப்ப யாகும் 

விைலையக் ெகா த்  நாங்கேள எ த் க்குேறாம் என்  ஒப்பந்த சாகுப க்கு 

ஊக்கப்ப த்தினாங்க. உடன யாக ஒ  ஏக்காில் இயற்ைகப் ப த்திச் சாகுப ையத் 

ெதாடங்கிேனன். கூடேவ, இன் ம் சில ம் ஆரம்பிச்சாங்க. மகசூைல மகிழ்ச்சிேயாட வந்  

வாங்கிக்கிட்ட மில் க்காரங்க.. ெசான்னப ேய கட் ப்ப யான விைலையக் ெகா த்தாங்க. 

அைதப் பார்த் ட்   இந்தப் பகுதியில் இயற்ைகப் ப த்தி சாகுப  அதிகமாக நடக்க 

ஆரம்பிச்சி ச்சு. 

காய்ப் த் தாக்குதல்தான் ெபாிய சவாேல, அைதச் சமாளிக்கேவ யா  என்  தான் பல ம் 

ப த்தி விவசாயத்ைதக் ைகவிட்டாங்க. அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்திக்கிட்  

பி. .விைதகள் உள்ள குந் ச்சு. ஆனால், அந்த பி. ம் கூட காய்ப் த் தாக்குத க்கு ெபாிய 

தீர்வா இல்ைல என்ப  இப்ப உண்ைமயாயி ச்சு. நாங்க இயற்ைக வழி விவசாயத் க்கு மாறின 

பிறகு காய்ப் த் தாக்குதல் ெபாிதாக இல்ைல. ஒன் , இரண்  வந்தா ம்.. 

கட் ப்ப த் வதற்குண்டான ைவத்தியம்.. எங்க ைகயிேலேய இ க்கு. 

அ ரமாக பசுந்தாள் உரம்! 

எம்.சி. .5 ரகப் ப த்திக்கு சித்திைரப் பட்டம் ஏற்ற . இதன் வய  130 நாட்கள். இ  

இறைவயில் சாகுப  ெசய்யக் கூ ய ரகம். சாகுப  நிலத்தில் 2 டன் ெதா ரம், 500 கிேலா 

மண்ப  உரம் ஆகியவற்ைற ெகாட்  நிலத்ைத சமன்ப த்தி இரண்  உழ  ெசய்ய ேவண் ம். 

பிறகு, கம் , ேசாளம், ராகி, எள், தக்ைகப் ண் , சணப்  ஆகிய விைதகைள ெமாத்தமாக 20 

கிேலா அளவிற்க்கு எ த்  விைதத் , தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். 45 – ம் நாள் இைவ நன்கு 

வளர்ந்தி க்கும். அவற்ைற ேராட்ேடாேவட்டர் லம் மடக்கி உழ  ெசய்ய ேவண் ம். 

ஏக்க க்கு 3 கிேலா விைத! 

பிறகு, மண்கட் கள் உைட ம்ப  கலப்ைபயால் உழ  ெசய் , ராக்டர் லம் பார் பாத்தி 

அைமத்  ஒன்றைர அ  இைடெவளியில் இரண்  ப த்தி விைதகைள விைதக்க ேவண் ம். 



ஏக்க க்கு ன்  கிேலா விைதகள் ேதைவப்ப ம். 10 – ம் நாள் ளிர்க்கத் ெதாடங்கும். 

மண்ணின் தன்ைமையப் ெபா த்  தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற 200 

ட்டர் ஜீவாமிர்தக் கைரசைலப் பாசன நீாில் கலந்  விட ேவண்டம். 20 – ம் நாளில் கைள 

எ த: , இரண்  ட்டர் பஞ்சகவ்யாைவ 100 ட்டர் நீாில் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். பிறகு, 

50 கிேலா கடைலப் பிண்ணாக்ைகத் ளாக்கி ெச களின் ாில் ைவத்  தண்ணீர் பாய்ச்ச 

ேவண் ம். 

க்கைள அழிக்கும் பிண்ணாக்கு 

40 – ம் நாளில் இரண்டாவ  கைள எ த் , 50 கிேலா ேவப்பம் பிண்ணாக்ைகத் ளாக்கி 

ெச களின் ாில் ைவத்  தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். ேவர்கைளத் தாக்கி ேசதப்ப த் ம் 

ேவர் க்கள், தண் த் ைளப்பான், காய்கைளத் தின் ம் எ , அணில் ேபான்றவற்ைள இ  

கட் ப்ப த்தி வி ம். 60 –ம் நாளில் ன்றாவ  ைறயாகக் கைள எ க்க ேவண் ம். அதற்குப் 

பிறகு கைள எ க்கத் ேதைவயில்ைல. இந்த சமயத்தில் ெச  வ ம் காய்கள் காய்த்  வி ம். 

அப்ேபா தான் காய்ப் க்கள் தாக்க வாய்ப்பி க்கிற . 

ஆமணக்குக் கைரசல் கவர்ச்சிப் ெபாறி, ஆமணக்கு அரண், கற்றாைழ நார்க்கைரசல் 

ேபான்றவற்றின் லம் இவற்ைறக் கட் ப்ப த்தலாம். ஒட் ண்ணிகள், இனக்கவர்ச்சிப் 

ெபாறிகைளப் பயன்ப த்தி ம் காய்ப் க்கைளக் கட் ப்ப த்தலாம். இவற்ைறத் தவிர ேவ  

பராமாிப்ேபா.. ேம ரங்கேளா ேதைவேய இல்ைல. ஏக்க க்கு சராசாியாக 15 குவிண்டால் 

வைரக்கும் மகசூல் கிைடக்கும். ரசாயன விவசாயத்தி ம் இேத அள  மகசூல் கிைடக்கும். 

ஆனால்.. இயற்ைக ைறயில் பண் ம்ேபா  ஏக்க க்கு 20 ஆயிரம் பாய்க்கு ேமல் லாபம் 

கிைடக்கும். இப்ப  இயற்ைகக்கு மிஞ்சி இைணயற்ற லாபம் தர்ற க்கு பி. யால் யா . 

ஆமணக்குக் கைரசல் கவர்ச்சிப் ெபாறி! 

ேதைவயான ெபா ட்கள்: ஆமணக்கு விைத – 500 கிராம், மண்சட்  – 1, மண்பாைன – 6, 

தண்ணீர் – ேதைவயான அள  

ஆமணக்கு விைதைய நன்றாக இ த் , மண்சட் யில் இட் , இரண்  ட்டர் தண்ணீர் விட 

ேவண் ம். ஒ  வாரம் வைர அப்ப ேய ெநாதிக்க ைவக்க ேவண் ம். பிறகு, இந்தக் கைரசைல 6 

மண்பாைனகளில் பிாித்  நிரப்பி, வய க்குள் ஆங்காங்ேக ைவத்  விட ேவண் ம். 

லார்வாக்கைள உ வாக்கும் பறக்கும் தன்ைம ெகாண்ட ச்சிகள் இக்கைரச ன் வாசத்தில் 



ஈர்க்கப்பட் , பாைனயில் வந்  வி ந்  இறந் வி ம், இதன் லம் க்கள் உ வாவைத 

ஆரம்ப நிைலயிேலேய த க்க ம். 

ஆமணக்கு அரண்! 

ப த்தி விைதக்கும்ேபாேத 20 அ  இைடெவளியில் ஆமணக்கு விைதகைள வயல் வ ம் 

நட  ெசய்ய ேவண் ம். ப த்தி. காய் ப வத்தில் இ க்கும்ேபா  ஆமணக்குச் ெச க ம் 10 அ  

உயரத்திற்கு ேமல் வளர்ந்  நிற்கும். காய்கைளத் தாக்க வ ம் ெப ம்பகுதிப் க்கைள 

ஆமணக்குச் ெச கள் ஈர்த் க் ெகாள்வதால்.. காய்கைளச் ேசதாரத்தி ந்  காக்கலாம். 

கற்றாைழ நார்க்கைரசல்! 

ஐந்  கிேலா ேவ க்கற்றாைழைய எ த்  நன்கு தட் , பத்  ட்டர் தண்ணீாில் ஊற ைவக்க 

ேவண் ம். பிறகு.. ெநாச்சி, ஆ  தீண்டாப்பாைல, எ க்கு இைல, ேவப்பிைல ஆகிய இைலகளில் 

சம அள  எ த: , அவற்ைற இ த்  கற்றாைழக் கைரச ல் இட்  2 மணிேநரம் ஊற ைவக்க 

ேவண் ம். 

பிறகு, கைரசைல வ கட்  100 ட்டர் தண்ணீ க்கு 5 ட்டர் தம் கலந்  ெதளித்தால், 

கற்றாைழ வாசத்திற்க்கு காய்ப் க்கள் காணாமல் ேபாய்வி ம். இந்தக் கைரசைலத் ெதளிக்க 

வைர ைறெயல்லாம் கிைடயா . காய்ப் க்கள் ெதன்ப ம்ேபா , க்களின் 

நடமாட்டத்திற்கு ஏற்ப , கைரச ன் அளைவக் கூட் ேயா குைறத்ேதா ெதளிக்கலாம். 

ப த்தி .. இயற்ைக மற் ம் ரசாயனம் சாகுப  ஓர் ஒப்பீ  

விவரம் 
ரசாயனம் இயற்ைக 

ெசல வர  ெசல  வர  

உழ  900  900 

ேராட்ேடாேவட்டர் உழ   600 

பார் / பாத்தி 1,400  1,400 

விைத 2,500  600 

நட  400  400 

கைள 3 ைற 3,000  3,000 

உரம் (10 ட்ைட) 6,300   

ச்சிக்ெகால் /ெதளிப்  6,000   

இயற்ைக இ ெபா ள் /ெதளிப்   1,000 



பாசனம் 3,000  3,000 

பிண்ணாக்கு  2,400 

அ வைட 15,000  15,000 

மகசூல் : 1 கிேலா ப த்தி  40 தம்1500 கிேலா 
ப த்தி லம் வர  

60,000  

மகசூல் : 1 கிேலா  45 தம் 1500 கிேலா ப த்தி 
லம் வர  

  67,500

ஊ பயிர் ஆமணக்கு வர    3000

ெமாத்தம் 38,500 60,000 28,300 70,500

நிகரலாபம்  21,500  42,200

குறிப் : ரசாயன ைறயில் சாகுப  ெசய்பவர்க க்கு ெசல  ேபாக நிகர லாபமாக 21,500 
பாய் கிைடக்கும். இயற்ைக ைறயில் சாகுப  ெசய்வர்க க்கு நிகர லாபமாக 42,200 பாய் 

கிைடக்கும். நாேம மா கைள வளர்த்  ெதா ரம், மண்  உரம், ஜீவாமிர்தம், பஞ்சகவ்யா 
ேபான்ற இ ெபா ட்கைளத் தயாாித் க் ெகாண்டால் இந்த லாபத்ைத ஈட்டலாம். கைலவாணி 
இ ெபா ட்கள் ெசாந்தமாகேவ தயாாித் க் ெகாள்கிறார். 

 

ெதாடர் க்கு  

கைலவாணி,  

அைலேபசி : 98654 – 85221. 

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

 
 


