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ன்ெசய் நிலங்களில், ன்ெசய் (மானாவாாி) பயிர்கைள ம்... நன்ெசய் நிலங்களில் நன்ெசய் பயிர்கைள ம் 
சாகுப  ெசய்வ தான் பயிர்வாாி ைற. ஆனால், பணப்பயிர் சாகுப  மீதான ஆர்வத்தின் காரணமாக, 
பயிர்வாாி ைறைய மாற்றி, ன்ெசய் நிலங்களில் எல்லாம் ப் ப் பயிர்கைள சாகுப  ெசய்வதில்தான் 
அதிக ஆர்வம் காட்டப்ப கிற . இதன் காரணமாகத்தான் கம் , ேசாளம்... ேபான்ற சி தானியப் 
பயிர்கெளல்லாம் வழக்ெகாழிந்  ேபாய்க் ெகாண் க்கின்றன.இத்தைகயச் சூழ ம் சி தானியங்கைள 
மீட்ெட த்  சாகுப  ெசய் ம் விவசாயிக ம் இ க்கத்தான் ெசய்கிறார்கள். குறிப்பாக, இயற்ைக 
விவசாயிகள் இந்த விஷயத்தில் அதிக அக்கைற காட்  வ கின்றனர். அத்தைகேயாாில் ஒ வர், ேவ ர் 
மாவட்டம், தி ப்பத் ர் அ கி ள்ள மண்டலநாயனகுண்டா கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த அங்க த் . 

 

'பாரம்பாியமான விவசாயக் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த நான், ஆசிாியர் பயிற்சி ச்சிட்  விவசாயம் பாக்க 
ஆரம்பிச்சுட்ேடன். 10 ஏக்கர் நிலம் இ க்கு. மா, காய்கறி, நிலக்கடைல, ெநல், மரவள்ளி, ேசாளம், 
கம் தான் அ ல விவசாயம் பார்த் க்கிட் ந்ேதன். 2000-ம் வ ஷத் க்கு ேமல தண்ணிப் 
பத்தாக்குைறயாகி ச்சு. 
அதனால மானாவாாிப் பயிர்கள அதிகப்ப த்திட்ேடன். இந்த ேபாகத் ல தக்காளி, ெநல் ேபாட் க்ேகன். 
அேதாட 70 ெசன்ட் நிலத் ல கம்  ேபாட் ந்ேதன். அ , இப்ேபா நல்ல விைளச்சல் கண்  நிக்கு ' என்  
ெசான்ன அங்க த் , 70 ெசன்ட் நிலத்தில் கம்  சாகுப  ெசய் ம் ைற பற்றி ஆரம்பித்தார். அைத 
அப்ப ேய பாடமாகத் ெதாகுத் ள்ேளாம். 
களர் மண் ஆகா !  
'கம் க்கு வய  120 நாட்கள். களர் மண்ைணத் தவிர்த் , தண்ணீர் ேதங்காத எல்லா மண் வைகக ம் 
ஏற்றைவ. நட க்கு ைவகாசிப் பட்டம் சிறந்த . இறைவயில் சாகுப  ெசய் ம்ேபா  நாற்  விட்  நட  
ெசய்தால், நல்ல விைளச்சல் கிைடக்கும். 
 
70 ெசன்ட் நிலத் க்கு 1 கிேலா விைத!  
70 ெசன்ட் நிலத்தில் நட  ெசய்வதற்கு, ஒ  ெசன்ட் நிலத்தில் நாற்றங்கால் அைமக்க ேவண் ம். சிறிய 



அள  இடம் என்பதால், ஏர் ஓட்ட ேதைவயில்ைல. இந்த நிலத்ைத மண்ெவட்  லம் ெகாத்தி விட்டாேல 
ேபா மான . பின்னர் ஒ  வண்  எ ைவக் ெகாட் க் கைலத் , ஒ  கிேலா கம்  விைதையத் வி 
ேலசாகக் கிளறி விட ேவண் ம். ஒ  நாள் விட் , ஒ  நாள் தண்ணீர் ெதளித்  வந்தால், 18 நாட்களில் 
நாற்  தயாராகிவி ம். 

க்கால் அ  பார்!  
இதற்கிைடயில், சாகுப க்குத் ேதர்  ெசய்தி க்கும் நிலத்ைதத் தயார் ெசய்யேவண் ம். 70 ெசன்ட் 
நிலத் க்கு, 5 டன் ெதா ரம் என்ற கணக்கில் ெகாட் க் கைலத் விட ேவண் ம். பிறகு, ராக்டர் 

லமாக கு க்கு-ெந க்காக நான்கு சால் உழ  ஓட்ட ேவண் ம். மாட்  ஏர் லம் க்கால் அ க்கு பார் 
ஓட் , ஆட்கைள விட்  சாி ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். பிறகு, தண்ணீர் கட்  நிலத்ைத ஈரப்ப த்தி... 
பாாின் ஒ  பக்கம் மட் ம் 18 தல் 20 நாள் வய ைடய நாற் கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். 
 
இ ெபா ட்கேள ேதைவயில்ைல!  
ெதாடர்ந் , வாரம் ஒ  ைற தண்ணீர் கட் னால் ேபா மான . 20-ம் நாள் பயிர் நன்கு வளர்ந்  வி ம். 
25-ம் நாளில் கைள எ த்  இரண்  டன் ெதா ரத்ைத இைறத் விட ேவண் ம். ேவ  இ ெபா ட்கள் 
எ ம் ேதைவயில்ைல. இயற்ைக ைறயில் சாகுப  ெசய் ம்ேபா  ச்சி, ேநாய் தாக்குதல் அறேவ 
இ க்கா . 100 தல் 110 நாட்களில் கதிர்கள் அ வைடக்குத் தயாராகிவி ம். காைல ேநரத்தில் 
அ வைட ெசய்வ  நல்ல . கதிர்கைள இயந்திரம் லம் அ த் , தானியங்கைளப் பிாித் க் 
ெகாள்ளலாம்.' 
12 குவிண்டால் மகசூல்!  
சாகுப  பாடம் த்த அங்க த் , ''70 ெசன்ட் நிலத்தில், 12 குவிண்டால் வைர மகசூல் கிைடக்கும். 
இன்னிக்குத் ேததிக்கு குவிண்டால் 1,200 பாய்க்கு விைல ேபாயிட் க்கு. அ வைடக்குப் பின்ன எ சுற 
கம் த் தட்ைடைய ெவட்  மா க க்குத் தீவனமா ெகா க்கலாம். ைர ேமயற க்கும் 
பயன்ப த்திக்கலாம்'' என்  உற்சாகமாக ெசான்னேதா , ''கம்ைப அ வைட ெசய்த ம், அந்த நிலத் ல 
எந்தப் பயிைரப் ேபாட்டா ம் நல்லா வ ம்' என்  தல் தகவல் தந்  த்தார்! 
 
ெதாடர் க்கு  
அங்க த்  
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ேவ ர் மாவட்டம் 
அைலேபசி: 97515-89280 
 
ஆதாரம் : www.vikatan.com பசுைம விகடன் ெவளியிட்டான ேததி, 10.10.2011 

 


