
  

 

பாக்கு, ேகாேகா, மலர்கள்.. என ெதன்ைனக்கு இைடயில் விாி ம் ஊ பயிர் வாிைசயில் 
ெநல்ைல ம் இைணத்தி க்கிறார்கள். இயற்ைக விவசாயிகள் பல ம். அந்த வைகயில், 
ெதன்ைனக்கு இைடயில் ஊ பயிராக, ‘பால் ஒட் ’ ரக ெநல்ைல ஊ பயிராகச் சாகுப  
ெசய்  வ கிறார், ம ைர மாவட்டம், ேபைர ர் அ ேக உள்ள ேமலபட்  கிராமத்ைதச் 
ேசர்ந்த பாத த் . 
ேமற்குத் ெதாடர்ச்சி மைலய வாரத்தில் அைமந் ள்ள இக்கிராமத்தில் ‘பைன இல்லாதத் 
ேதாட்டேம இல்ைல’ என்  ெசால் ம் அள க்கு பார்ைவக்கு எட் ய ரம் வைரயில் 
சிேனகமாக சிாிக்கின்றன.. பைன மரங்கள்.. பாத த் வின் ேதாட்டத்தி ம். 
உச்சி ெவயில் ேவைளயில் ெநல் அ வைடப் பணிையப் பார்ைவயிட் க் ெகாண் ந்த 
பாத த் ைவ சந்தித்த ேபா , எங்க க்கு 10 ஏக்கர் நிலமி க்கு. சின்ன வயசில் இ ந்ேத 
விவசாயம் எனக்கு ெராம்பப் பி ச்ச விஷயம். ப ப்ைப ச்சிட்  விவசாயத்தில் 
இறங்கிேனன். 5 ஏக்காில் ெதன்ைன இ ந்த . மீதி இடத்தில் ஞ்ைசப் பயிர்கைள ம் 
சாகுப  ெசய் கிட் ந்ேதன். அந்த ேநரத்தில் வாத்தியார் ேவைல கிைடக்க ம், 
ேவைலயா.. விவசாயமா? என்  ஒ  ேகள்வி எ ந் , இரண்ைட ம் வி வதற்க்கு மனசு 
இல்ைல. பிறகு நல்ல ேயாசைன ெசய் , ேதாட்டத்திற்க்கு ஒ  பண்ைணயாள் ேவைலக்கு 
ைவத் விட் , நான் வாத்தியார் ேவைலயில் ேசர்ந்ேதன். வாராவாரம் ஒ  ைற 
ேதாட்டத்திற்க்கு வந்  பார்த் க் ெகாள்ேவன். இ பத்ைதந்  வ டமாக தைலைம 
ஆசிாியராக இ ந் , 94-ம் வ டம் ஓய்  கிைடத்த ம்  ேநர விவசாயியாக 

ெதன்ைனக்கு இைடயில்.. ெதம்பான ெநல் சாகுப ! 



மாறிட்ேடன் என்றார். 
 
தற்சார்  ேவளாண்ைம! 
 
‘ஆரம்பத்தி ந்  இன்ைறக்கு வைரக்கும் என் நிலத்தில் ரசாயனேம 
பயன்ப த்தினதில்ைல. க்க க்க இயற்ைக ைற விவசாயந்தான். என் பசங்க 
எல்லா ம் ெசட் ல் ஆகிட்டாங்க. இதற்க்கு ேமல் வ மானத்திற்க்காக விவசாயம் 
ெசய்யத் ேதைவயில்ைல என்  ேதாணிச்சு. அதனால் இப்ப தற்சார்  ேவளாண்ைமயில் 
இறங்கிட்ேடன். 
இங்கு விைள ம் ேதங்காய், எள்ளி ந்  எண்ெணய் எ த் க்குேவாம். உ ந் , 
பாசிப்பய  மாதிாியான பயி கைள ட் த் ேதைவக்கு ைவத் க்ெகாள்ேவாம். வ டம் 
இரண்  ைற ஒ  ஏக்காில் ெநல் ேபா ேவன். அதி ம் கு ம்பத் ேதைவக்குப் ேபாக 
மீதமி ப்பைத மட் ம்தான் விற்ேபன். 
ஏற்கனேவ ஐந்  ஏக்காில் ெதன்ைன இ க்க, நான்கு வ டத்திற்க்கு ன் தலா 
இரண்  ஏக்காில் ெதன்ைனைய ைவத் விட்ேடன். அ க்கிைடயில் ஊ பயிராக வாைழ, 
ேசாளம், உ ந் , பாசிப்பயிர் என்  சாகுப  ெசய் க்கிட் க்ேகன். 
 
இப்ேபா ெமாத்தம் ஏ  ஏக்காில் ெதன்ைன இ க்கு. மீதி ன்  ஏக்கர் நிலத்தில் அப்பப்ப 
எள்,உ ந் , பாசிப்பயிர் மாதிாியான ஞ்ைச தானியங்கைளப் ேபாட் க்குேவன். இந்தத் 

ைற ஒ  ஏக்கர் ெதன்ைனக்கு இைடயில் ‘பால் ஒட் ’ ரக ெநல்ைல ேபாட் ந்ேதன். 
எந்த ரசாயன ம் ேபாடாமல், ெபாியளவில் ெசல ம் இல்லாமல் நல்ல மகசூல் 
கிைடத்தி க்கு. இ  இட்  ெசய்வதற்காகேவ உள்ள தனி ரகம். வழக்கமாக 
ெதன்ைனக்கிைடயில் ெநல் பயிர் நன்றாக வளரா . ஆனால், இந்த ரகம் நிழ ல் 
அ ைமயாக வளர்கிற . தனிப்பயிராக சாகுப  ெசய்தா ம் நல்லா விைளகிற . 
 
விைதெநல் 30 கிேலா! 
 
’25 அ க்கு 25 அ  இைடெவளியில் நடப்பட் ள்ள நான்கு வய க்குள் இ க்கும் 
ெதன்ைனக்கு இைடயில் ஊ பயிராக ெநல் சாகுப  ெசய்யலாம். பால் ஒட்ட ரகத்தின் 
வய  100 நாட்கள். ரட்டாசி, மாசிப் பட்டங்கள் ஏற்றைவ. எல்லா மண் வைககளி ம் 



வள ம் தன்ைம ெகாண்ட . நாற் ப் பாவி நட  ெசய்தால், ஏக்க க்கு 30 கிேலா 
விைதெநல் ேதைவப்ப ம். 
ஒ  ஏக்காில் சாகுப  ெசய்ய 10 ெசன்ட் நாற்றங்கால் அைமக்க ேவண் ம். (ஒற்ைற 
நாற்  ைறயில் நட  ெசய்தால் 3 கிேலா விைதேய ேபா ம். அதற்ேகற்ற அள க்கு 
நாற்றங்கால் அைமக்கலாம்.) 
நம  ேதாட்டத்தில் இ க்கும் மரங்களின் இைல தைழகைள ெவட் , எ த்  
நாற்றங்கா ல் இட்  ‘ேகஜ் ல்’ லம் அ த்திவிட் , விைதெநல்ைலத் வ ேவண் ம். 
நாற்  ைளக்கத் ெதாடங்கிய ம் 200 கிேலா இயற்ைகக் கலப்  உரத்ைதத்  வி 
விட்டால், நாற்  நன்றாக வள ம். 
 
1,000 கிேலா கலப்  உரம்! 
 
நட  வய ம், இைல-தைழகைள இட் , ேகஜ் ல் லம் அ த்தி 25 நாட்கள் 
வய ைடய நாற் கைளப் பறித்  நட  ெசய்ய ேவண் ம் ( ஒற்ைற நாற்  ைறயில் 
நட  ெசய்பவர்கள் 15 நாள் வய ைடய நாற் கைள நட  ெசய்யலாம்). வயல் காயாத 
அள க்கு தண்ணீர் பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம். 
நட  ெசய்த 25-ம் நாள் கைள எ த் , அ த்த நாள் 1,000 கிேலா கலப்  உரத்ைதத் வ 
ேவண் ம். 40-ம் நாள் இரண்டாம் கைள எ த் .. 1,000 கிேலா கலப்  உரத்ைதத் வ 
ேவண் ம். ெப ம்பா ம் ச்சி மற் ம் ேநாய் தாக்கா . அப்ப ேய தாக்கினால்.. 

ைகப் ச்சிவிரட்  ெதளித்  கட் ப்ப த்திக் ெகாள்ளலாம். 70-ம் நாளில் கதிர் 
பி த் , 90-ம் நா க்கு ேமல் ற்றத் ெதாடங்கும். 100-ம் நா க்கு ேமல் அ வைட 
ெசய்யலாம். 
அாிசியாக மாற்றினால், அதிக பணம்! 
 
“இைல, தைழேயாட நாங்கேள தயாாிக்கும் இயற்ைகக் கலப்  உரத்ைத மட் ம் ைவத்   
விைளவிப்பதால் நல்ல மகசூல் கிைடக்கிற . அ வைட ெசய்த பிறகு 30 ட்ைட (70 
கிேலா ட்ைட) ெநல் கிைடத்தி க்கு. 
ெதன்ைனக்கு இைடயில் நட்டதால் வழக்கமான ைறயில் நட  ெசய்திட்ேடன். ஒற்ைற 
நாற்  ைறயில் சாகுப  ெசய்தி ந்தால்.. இன் ம் ெகாஞ்சம் ெசலைவக் 
கட் ப்ப த்தியி க்கலாம். 



ெபா வாக நான் ெநல்ைல விற்பைன ெசய்ய மாட்ேடன். அாிசியாக அைரத்  எங்க 
பசங்க , ெசாந்தக்காரங்க  என்  பயன்ப த்திக்குேவாம். பால் ஒட்  ரகம் என்ப  
இட்  அாிசியாக இ ப்தால், ேதைவக்குப் ேபாக மீதிைய விற்பைன ெசய்ேவன். 
அாிசியாக மாற்றினால் ஒ  ட்ைடக்குச் சராசாியாக 40 கிேலா அாிசி கிைடக்கும். 
அந்தக் கணக்கில் பார்த்தால்.. ெமாத்தம் 1,200 கிேலா அாிசி கிைடக்கும். கிேலா 20 

பாய் என்  ைவத் க் ெகாண்டா ம் 24,000 பாய் கிைடக்கும். ெசல  ேபாக, 
எப்ப ம் 10 ஆயிரம் பாய் வைர லாவம்தான் என்றார். 

ஒ  ஏக்காில் பால் ஒட்  ரக ெநல் சாகுப க்கு பாத த்  ெசால் ம் 
ெசல  – வர  கணக்கு 

விவரம் ெசல  வர  

உழ  1,500   

விைத 400   

தைழ ெவட்ட 800   

ஆட்  எ  1,000   

ேவப்பம் பிண்ணாக்கு 2,000   

ேகஜ் ல் லம் அ த்த 300   

நட  1,000   

கைள 2,000   

அ வைட 2,000   

அாிசி விற்பைன லம் வர    21,000 

ெமாத்தம் 11,000 21,000 

நிகர லாபம்   10,000 

கலப்  உரம் தயாாிப்  : 
 
ேதைவயானப் ெபா ட்கள் : ஆட் ச் சாணம் – 1,000 கிேலா, ேவப்பம் பிண்ணாக்கு – 50 
கிேலா. அ தக் கைரசல் – ேதைவயான அள . 
ெசய் ைற : ஆட் ச் சாணம், ேவப்பம் பிண்ணாக்கு இரண்ைட ம் ஒன்றாகக் கலந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். இந்தக் கலைவயில் அ தக் கைரசைல ஊற்றி, ட்  பதத்தில் 



பிைசந்தால்.. கலப்  உரம் தயார். இ , ஒ  ஏக்க க்கு ேபா மான அள . 
(அ தக்கைரசல்.. இைத ‘நிலவள ஊக்கி’ என் ம் ெசால்கிறார்கள். நிலத்தில் ெதளித்த ம் 
24 மணி ேநரத்தில் ண் யிர்கள் ெப கும். மா  ஒ  ைற ேபாட்ட சாணம் ஒ  ைற 
ெபய்த சி நீர் இவற்ைற ஒ  பிளா க் வாளியில் எ த் க்ெகாண் , அதில் ஒ  
ைகப்பி  ெவல்லம், ஒ  குடம் தண்ணீர் ஆகியவற்ைற ம் ேசர்க்க ேவண் ம். பிறகு, 24 
மணி ேநரம் நிழல்பாங்கான இடத்தில் ைவத்தால்.. அ தக் கைரசல் தயார்.) 
 
பசிப்பிணி ேபாக்கும் பைன! 
 
வறட்சிக் காலங்களில் விவசாயம் ைக ெகா க்காதேபா , ‘பசிப்பிணி ேபாக்கும்” 
என்பதால், இந்தப் பகுதியில் பைனைய ேவ ேயாரங்களில் வளர்ப்பைத 
பாரம்பாியமாகக் கைடபி க்கிறார்கள். ஒவ்ெவா  ேதாட்டத்தி ம் குைறந்தபட்சம் 100 
பைனகளாவ  இ க்கின்றன. இந்த மரங்களில் பதநீர் மற் ம் ெநாங்கு இறக்க 
ஆண் க்கு இவ்வள  எனக்குத் மதிப்பாக ஒ  விைல ேபசி குத்தைகக்கு விட்  
வி கிறார்கள். இங்கு பதநீாில் பைனெவல்லம் காய்ச்சும் பணி ம் நைடெப கிற . 
 
ெதாடர் க்கு 
 
பாத த்  அைலேபசி : 04549-293562. 

ஆதாரம் : www.vikatan.com பசுைம விகடன் ெவளியிடான ேததி, 25.7.11 

 


