
பனியில் விைள ம் தனியா! 

 

ெகாத்தமல்  இைல மற் ம் தனியா (மல் ) இரண் ம் சைமய ல் தவிர்க்க யா  

அங்கங்கள். அதன் காரணமாகேவ அவற் க்கு எப்ேபா ேம நிைலயான சந்ைத வாய்ப்  

இ க்கிற . இைத மனதில் ைவத் , தர்ம ாி மாவட்டத்தில் ேசாகத் ர், கடகத் ர், பைழய 

தர்ம ாி, ெவள்ைளயக் க ண்டம்பாைளயம், குள்ள ர் என பல பகுதிகளில் ற் க்கணக்கான 

ஏக்காில் மல்  சாகுப  ெசய்யப்பட்  வ கிற . ெகாண்ைடக் கடைலேயா  கூட் ப் பயிராக ம் 

இைத சாகுப  ெசய்  வ கின்றனர். 

இங்ேக ெகாத்தமல்  இைலக க்காக என்றில்லாமல், ெப ம்பா ம் தனியாைவ மனதில் 

ைவத் தான் இைதப் பயிாி கிறர்கள். மானாவாாிப் பயிராக, இயற்ைக ைறயில்தான் சாகுப  

நடக்கிற . அந்த வைகயில், 35 ஆண் களாக ெதாடர்ந்  இந்த சாகுப யில் ஈ பட்  வ கிறார், 

ெவள்ைளயக் க ண்டம்பாைளயம் ேகாவிந்தசாமி. அவைர சந்தித்தப்ெபா   எங்க பகுதியில் 60 

வ டத்திற்க்கு ேமல் ெகாத்தமல்  சாகுப  நடக்கிற . காிசல் மியில் பனிக்காலத்தில் 

ெகாத்தமல்  நல்லா வ ம் என்றதால், பனிக் காலம் ஆரம்பித்த உடேன ெகாத்தமல் ைய 

விைதத்  விட் வாங்க ன்ேற மாதத்தில்  அ வைட ெசய்  காசு பார்த் விடலாம். எனக்கு 

ெசாந்தமாக  இரண்  ஏக்கர் நிலம் இ க்கு. நான் வ டா வ டம் மானாவாாியாக உ ந்  

விைதப்ேபன். அைத அ வைட  ெசய்த ைகேயா  ெகாத்தமல் ைய விைதத்தி ேவன். 

ெகாத்தமல்  90 நாள் பயிர். ஐப்பசி மாதக் கைடசி வாரம் விைதப் க்கு ஏற்ற காலம். ேதர்  

ெசய்த நிலத்ைத ஓர் உழ  ெசய்ய ேவண்டம். பிறகு, 4 ராக்டர் ெதா ரத்ைதக் ெகாட்  

இைறத்  நன்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம். ஐப்பசி மாதம் மைழ குைறந்த பிறகு விைதப்ப  

நல்ல . அதற்கு ன் விைதத்தால்,. ஈரப்பதத்தால் சாம்பிராணி ேநாய் தாக்க வாய்ப்  உண் . 



நிலம் தயாரான பிறகு, மா  ட்  உழ  ெசய்  ெகாண்ேட ேசாளம் விைதப்ப  ேபால வி 

விைதக்க ேவண் ம். இரண்  ஏக்க க்கு 40 கிேலா விைத ேதைவப்ப ம். 

விைதத்த 11-ம் நாளில் ைளப்  எ க்கும். 30-ம் நாள் கைள எ க்க ேவண் ம். 40-ம் நா க்கு 

ேமல் ெவ த்  மலரத் ெதாடங்கும். 80-ம் நா க்கு ேமல் அ வைடக்குத் தயாராகி வி ம். 

ஆரம்பததில் நிலத்தில் இ ம் ெதா ரம் மட் ம்தான். ேவ  எந்த ஊட்ட ம் ெகா க்கத் 

ேதைவயில்ைல. தவிர, பனி மட் ம் தான்  இதற்கு ஆதாரம். ஆனால், ெவ க்கும் சமயத்தில் 

அதிக பனி இ ந்தால், க்கள் க கி விைளச்சல் பாதிக்கும். விைளந்த மல் ச் ெச கைள 

ைககளாேலேய அாித்  எ த்  விடலாம். அ வைட ெசய்த ெச களின் மீ  மா கைள மதிக்க 

விட்  காய்கைளப் பிாித்  எ க்க ேவண் ம். அவற்ைற ஒ  நாள் வ ம் ெவயி ல் காய 

ைவத்  ட்ைட பி த் க் ெகாள்ளலாம். ெதாடர்ந்  மல்  விைதக்க வி ம்பினால்.. 

ெச யிேலேய ேதைவயான அள க்குக் காய்கைள ற்ற விட்  விைதகைள எ த் க் 

ெகாள்ளலாம். 

இரண்  ஏக்கர் நிலத்தில் பன்னிரண்  ட்ைடயி ந்  இ ப  ட்ைட (60 கிேலா ட்ைட) 

வைர மல்  கிைடக்கும். பனியால் விைளச்சல் பாதிக்காமல் இ ந்தால், சராசாியாக பதினான்கு  

ட்ைடக்குக் குைறயாமல் கிைடக்கும். ேபான வ டம் வைரக்கும் கிேலா 40 பாய்க்குதான் 

விற்பைனயாகிட் ந்த . இப்ேபாைதக்கு ஐம்ப  பாயி ந்  70 பாய் வைரக்கும் 

விற்பைனயாகிற . சராசாி விைலயாக கிேலா 60 பாய் என்  ைவத் க் ெகாண்டாேல 

பதினான்கு ட்ைடக்கு 50 ஆயிரம் பாய் வைரக்கும் வ மானம் கிைடக்கும். ெசலெவல்லாம் 

ேபாக 40 ஆயிரம் பாய்க்கு ேமல் லாபம் கிைடக்கும். 

2 ஏக்காில் ெகாத்தமல்  சாகுப  ெசய்ய ேகாவிந்தசாமி ெசால் ம் ெசல  – வர  கணக்கு 

விவரம் ெசல  வர  

உழ  1,500  

ெதா ரம் 2,600  

விைத 2,000  

விைதப்  1,500  

கைளெய க்க 1,000  

அ வைட 1,000  

840 கிேலா விற்பைன லம் வர   50,400 

ெமாத்தம் 9,600 50,400 



நிகரலாபம்  40,800 

 

ஆதாரம்: பசுைம விகடன் ெவளியீ  10.05.11 www.vikatan.com 

 


