
மானாவாாியில் மகத்தான மகசூல் த ம் ேகா – 7 ! 

 

விைளவிச்ேசாமா.. வித் ப் ேபாட்ேடாமா.. என்பேதா  தங்கள் பணிைய நிைற  

ெசய் ெகாள் ம் விவசாயிகள்தான் இங்ேக அதிகம். அவர்க க்கு மத்தியில்  சிலர்தான்  திய, 

திய ெதாழில் ட்பங்கைளத் ேத க் கண் பி க்கும் விவசாய விஞ்ஞானிகளாக ம் 

திகழ்கிறார்கள். அந்த வாிைசயில், ஒ வராக நிற்கிறார் தியரக வைர ஒன்ைற 

உ வாக்கியி க்கும் ேகாயம் த் ர் மாவட்டம், அன் ர் அ ேக ள்ள பட்டக்காரன் ர் 

பி.ஆர். சுப்பிரமணியம்! 

பச்ைசப் பய , வைர, உ ந் , தட்ைடப்பய  என்  வைக சாகுப யில் 20 ஆண் க க்கு 

ேமலான அ பவம் ெபற்றி க்கும் இவ க்கு, 2005ம் ஆண் க்கான ‘சிறந்த பய  வைக 

விைளெபா ள் உற்பத்தியாளர்’ என்ற வ ைதக் ெகா த்  ெகளரவித் ள்ள  தமிழ்நா  

ேவளாண்ைமப் பல்கைலக் கழகம். 

இறைவ மற் ம் மானாவாாி என இரண்  ைறயி ம் பய  வைககைளப் பயிர் ெசய்  வ ம் 

சுப்பிரமணியம், ேக 7 ரக வைரைய இயற்ைக ைறயில் மானாவாாிப் பயிராக சாகுப  ெசய்  

வ கிறார். 

பய  வைக ஸ்ெபஷ ஸ்ட்! 

“என்ைன, “பய  வைக ஸ்ெபஷ ஸ்ட் தான்  இந்தப் பக்கம் ெசல்லமாக அைழப்பார்கள். இப்ப 

மானாவாாியில் வைர பயிர் ெசய்தி க்ேகன். இ  நல்ல வண்டல் மண் நிலம். 20 வ டமாக 

இந்த நிலத்தில் ஒ  ளி ரசாயனம்கூட வி ந்த  கிைடயா . ப த்தி, கடைல, ேசாளம்  

மானாவாாியா ம், ெநல், மிளகாய், கத்தாி, ைகயிைல  இறைவயி ம் சக்ைகேபா  ேபாட்ட 

மி இ . இப்ப ஒ  ஏக்காில் ேகா – 7 ரக வைரைய சாகுப  ெசய்தி க்ேகன் என்றவர், 

மானாவாாியில் வைர சாகுப  ெசய் ம் ைறகைளப் பற்றிச் ெசால்லத் ெதாடங்கினார். 



ஏக்க க்கு 8 கிேலா விைதகள்! 

‘ வைர அைனத்  மண்ணி ம் சிறப்பாக வள ம், இதன் வய  180 நாட்கள். மானாவாாியில் 

வைரைய சாகுப  ெசய்ய, ரட்டாசி பட்டம்தான் சிறந்த . மானாவாாி நிலத்ைத சித்திைர 

மாதத்தில் இ ைற ேகாைட உழ  ெசய்ய ேவண் ம். பின்னர், ஆட்  எ , ெதா ரம் 

இரண்ைட ம் கலந் , ஒ  ஏக்க க்கு 20 மாட்  வண்  அள க்குக் ெகாட்  இைறத் விட் , 

ம ப ம் நன்றாக ஒ  உழ  ெசய் , நிலத்ைத ஆறவிட ேவண் ம். 

பிறகு, ரட்டாசியில் ஒ  ஏர் உழ  ெசய் , விைதேநர்த்தி ெசய்யப்பட்ட வைர விைதைய 

இைறத் விட் , மண் ம் வைகயில் உழேவண் ம். ஒ  ஏக்க க்கு 8 கிேலா விைத 

ேதைவப்ப ம். ப வமைழைய ைவத் , விைத நன்றாக ைளத்  ர் பி த்  வள ம். ஆட்  

எ  உடேன ேவைல ெசய்வதால், வைரச் ெச கள் ஒேர சீராக வள ம். 

சகாயம் ெசய் ம் சாண எாிவா க் கழி  ! 

விைதத்த 25-ம் நாளில் ஒ  கைள எ க்க ேவண் ம். பின் , சாண எாிவா க் கழி  (சிலாி) 500 

கிேலாைவ இைறத் விட ேவண் ம். அ  ஈரப்பத டன் இ ப்பதால், ெச யின் ேவர்க க்கு  

ஈரத்தன்ைம ெகா த்  ெகாண்ேட இ க்கும். மானாவாாி பயிர்கள், வறட்சிையத் தாங்கி 

வளர்வதற்கு சாண எாிவா க் கழி  உத கிற . 45-ம் நாளில் ஒ  கைள எ த்  இேத ேபால் 

சாண எாிவா க் கழிைவ இைறத் விட ேவண் ம். 

70 –ம் நாள் தல் ெச கள்  எ க்கும். இந்த சமயத்தில்தான் சா  உறிஞ்சும் ச்சிகள், ெவள்ைள 

ஈக்கள் ேபான்றைவ ேத  வந்  க்கைளச் ேசதப்ப த் ம். இவற்ைறக் கட் ப்ப த்த, 10 ட்டர் 

ஜீவாமிர்தக் கைரகைல 90 ட்டர் நீாில் கலந் , ைகத் ெதளிப்பான் லம்  70 மற் ம் 90-ம் 

நாளில் ெச கள் நைன ம்ப  ெதளித்தால், ச்சிகள் ேபாய்வி ம். 

இைலச்சு ட் ப் ைவ விரட் ம் இஞ்சிச் சா ! 

100-ம் நாளில் இ ந்  ெச யில் பிஞ்சுகள் வளரத் ெதாடங்கும். அசுவிணி, காய்ப் , 

இைலச்சு ட் ப்  ேபான்றைவகளின் தாக்குதல் இந்த சமயத்தில் இ க்கும். இஞ்சிச் சா  

அ ப்பதன் லம் அவற்ைறக் கட் ப்ப த்தலாம் (ஒ  கிேலா இஞ்சி, அைர கிேலா மிளகாய், கால் 

கிேலா ேவப்பங்ெகாட்ைட ன்ைற ம் இ த் , ணியில் பிழிந்தால் இஞ்சிச் சா  தயார்). அைத 



60 ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  மாைல ேவைளயில் ைகத்ெதளிப்பான் லம் ெதளிக்க ேவண் ம். 

இேத கைரசைலக் காய்ப்ப வத்தி ம் இரண்  ைற ெதளிக்க ேவண் ம். 

மானாவாாி வைரையப் ெபா த்தவைர ரட்டாசியில் ைளத் , ஐப்பசியில்  எ க்கும். 

கார்த்திைகயில் காய் பி த் , மார்கழியில் காய் ற்றி, ைத மாசம் காய்ந் , மாசியில் மகசூல் 

ெகா க்கும். அ வைட ெசய்  கட் களாகக் கட் , களத் ேமட் ல் பரப்பி, தாம்  அ த்  

(மா கைள ைவத்  மிதிக்க வி தல்) ைடத் த் ற்றினால், ஏக்க க்கு சுமார் 400 கிேலா 

தரமான வைர கிைடக்கும். 

ச்சிக்கு இனிக்கும் இறைவ! 

மானாவாாிைய விட, இறைவ சாகுப யில் ச்சித் தாக்குதல் அதிகமாக இ க்கும்.  எ க்கும் 

ேநரம், ச்சிகளின் தாக்குதல் எல்லாச் ெச க க்கும் ெபா வான . இைதத் த க்க அைர கிேலா 

மிளகாய் வத்தல், 10 கிேலா ைகயிைலக் கட்ைட ஆகியவற்ைற நன்றாக காயைவத் , இ த் ப் 

ெபா யாக்கி, 4 கிேலா ச த்த மண ல் கலந் , காற்றின் ேபாக்கில் வயல் வ ம் சினால்.. 

ச்சிகள்  ஓ வ ம். ெநல் வய க்கு இ  மிகச் சிறந்த ைறயாக இ க்கும். இைத சும் ெபா  

கத்தில் படாதவா , பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

ெநாச்சி இைல 3 கிேலா, ங்கள் விைத அைர கிேலா, ேவப்பன் த்  ஒ  கிேலா இைவ 

ன்ைற ம் காயைவத்  இ த் ப் ெபா யாக்கி, 10 ட்டர் நீாில் ஊறைவத்  வ கட் , அந்தக் 

கைரசைல, 10 ட்ட க்கு 1 ட்டர் விகிதத்தில் கலந்  ெதளித்தா ம் ச்சிகள் ேபாய்வி ம். 

வைரையப் ெபா த்தவைரக்கும் இன்ைறய ேததியில் கிேலா 50 பாய்  விைல ேபாகிற . 

இயற்ைக ைறயில் சாகுப  ெசய்வதால் 60 பாய் வைரக்கும் எ த் க்கறாங்க. இயற்ைக 

ேவளாண் விைள ெபா ள் அங்கா  ைவத்தி ப்பவர்கள் வாங்கிட் ப் ேபாயிடறாங்க. இயற்ைக 

ேவளாண்ைம ெசய்வதால் இ மாதிாி இன் ம் பல நன்ைமக ம் இ க்கு. க்கியமாக நன்ைம 

ெசய் ம் ச்சிகள் நிைறயேவ என் வய க்கு வந்  ேபாகு ங்க” என்  உற்சாகத்ேதா  

ெசால் ம் சுப்பிரமணியம் நீர்ப்பாசனத்தி ம் ஒ  திய க்திைய கண்டறிந்  பயன்ப த்தி 

வ கிறார். 

 

 



தண்ணீர் தட் ப்பாட்ைடப் ேபாக்கும் தர் சணி! 

“தர் சணி சாகுப  ெசய்  ெகாண் ந்த ேபா   காய் ெப கும் ேநரத்தில் தண்ணீர் 

பற்றாக்குைறயாகிவிட்ட . சாியான பாசனம் இல்லாமல் சின்ன ம், ெபாி மாக காய்கள் 

இ ந்த . ெபாியக் காய்கைள மட் ம் பறிச்சிட் . சின்னக் காய்கைள விட் டலாம்ங்கிற 

ேயாசைனேயாட, வய ல் நடந் கிட் ந்ேதன். ஒ  இடத்தில் 10 கிேலா எைட இ க்கிற ஒ  

தர் சணி ெவ த் க் கிடந்த . அதி ந்  கசிஞ்ச தண்ணீர், பக்கத்  ெகா ேயாட ேவைரச் 

சுற்றி நைனத்  ெகாண் ந்த . அதனால், அந்தக் ெகா  மட் ம் வாடாமல் தளதள  இ ந்த , 

இைதப் பார்த்த ேம ‘அட’  ஆச்சர்யமாக இ ந்த  எனக்கு. 

அதற்கு பிறகு, ஒ  ேயாசைனேயாட வாட்டமா இ க்கிற ெகா கேளாட ேவ க்கு பக்கத்தில ம், 

ெபாிய தர் சணி காயில் சுண்  விரல் அள க்கு ஓட்ைடப் ேபாட்   ைவத்ேதன். 15 கிேலா 

எைட ள்ள தர் சணியில் எப்ப ம் 3 ட்டர் தண்ணீர் ேத ம் இப்ப  வயல் க்க பரவலாக 

தர் சணிகைள ஓட்ைடப் ேபாட்  ைவத்ேதன். இதன் லம் சில காய்கள் இழப்  ஏற்பட்டா ம், 

அைதெயல்லாம் ஈ கட் கிற அள க்கு நிைறய காய்கள் லமாக நல்ல மகசூல் கிைடத்த . 

இந்த விஷயத்ைதப் பற்றி ெபங்க ாில் நடந்த விவசாயக் க த்தரங்கில் கூட ேபசி, அைனவாின் 

கவனத்திைல ம் அைத பதிய ைவத்தி க்ேகன். 

சாண எாிவாஞ லமாக இயந்திரத்ைத இயக்குவ , ச்சி விரட் களில் ரகங்கைள 

கண் பி ப்ப  என்ேனாட ஆராய்ச்சிகள் ெதாடர்ந் கிட்ேட இ க்கு. ஒ  வைகயில் நான் 

ெசய்வ ம் ‘உயிர் ஆற்றல் ேவளாண்ைம’தான் என்றார் சுப்பிரமணியம் ெப ைமயாக. 

ெதாடர் க்கு : சுப்பிரமணியம், அைலேபசி : 98945-05188. 


