
அள்ளிக் ெகா க்கும் அ க்குப் பயிர்கள்... 

'ரசாயன ைற விவசாயமாக இ ந்தா ம் சாி... பாரம்பாிய இயற்ைக ைற விவசாயமாக 

இ ந்தா ம் சாி... தன்ைமப் பயிேரா  ஊ பயிர்கள், கூட் ப்பயிர்கள் ஆகியவற்ைற ம் 

ேசர்த்  சாகுப  ெசய்தால் மட் ம்தான் விவசாயத்தில் லாபம் எ க்க ம்' என்பைத 

நி பித் , நல்ல லாபத்ைத ஈட்  வ ம் விவசாயிகள் தமிழகத்தில் இ க்கிறார்கள். அவர்களில் 

ஒ வராக, அ க்குப்பயிர் சாகுப யில் கலக்கிக் ெகாண் க்கிறார் வி ப் ரம் மாவட்டம், குமளம் 

கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த ேசா . 

 

காணி நிலம் ேதாட்டம்!  

சின்ன வயசுேலேய விவசாயம் எனக்குப் பாிச்சயம். அப்பா, லமா எனக்கு நா  ஏக்கர் ேதாட்டம் 

கிைடச்சு . ஆசிாியர் பயிற்சி ச்சுட் , 68-ம் வ ஷம் கல்வித் ைறயில ேவைலக்குச் ேசந்ேதன். 

ேவைல பாத் க்கிட் ந்த சமயத் ல ம் விவசாயத்ைத தீவிரமா பாத் க்கிட்ேட இ ந்ேதன். 

ஓய் க்குப் பிறகு, இ  மட் ம்தான் ேவைல  ஆகிப்ேபாச்சு. பாரதியாேராட 'காணி நிலம் 

ேவண் ம் பராசக்தி’ பாட்  எனக்கு ெராம்பப் பி க்கும்ங்கறதால, 'காணி நிலம் ேதாட்டம்’ேன 



என்ேனாட பண்ைணக்கு ேபர் ெவச்சுட்ேடன்'' என்  சந்ேதாஷம் ெபாங்கச் ெசான்ன ேசா , 

ெதாடர்ந்தார். 

பயிற்சிகளால் பண்பட்ேடன்!  

''80-ம் வ ஷம் ஒண்ணைர ஏக்கர்ல 120 ெதன்ைன நாற் கைள நட  ெசஞ்சுட் , மீதி ெரண்டைர 

ஏக்கர்ல பட்டத் க்கு ஏத்தமாதிாி ெவள்ளாைம ெவச்சுட் ந்ேதன். நா  வ ஷத் க்கு ன்ன 

மத்த ெவள்ளாைமைய ம் நி த்திட் , அ ல எண்ெணய்ப் பைனைய ெவச்சுட்ேடன். இனிதான் 

அ  மகசூ க்கு வ ம். இயற்ைக விவசாயத் ல ஆர்வம் இ ந்ததால எந்த ெவள்ளாைமக்கும் 

ரசாயன உரங்கைளப் பயன்ப த் னேத இல்ைல. அதில்லாம விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாப் 

பயிற்சிக க்கும் ேபாயி ேவன். பயிற்சிகள் லமா எனக்கு ' கி ’ சுப்பிரமணியன் 

அய்யாேவாட பழக்கம் ஏற்பட் ச்சு. அவர்தான் ஊ பயிர் ெவள்ளாைம பத்தி எனக்குச் ெசால் க் 

ெகா த்தார். 

 

ஒன்றைர ஏக்காில் 740 மரங்கள்!  

அ க்குப் பிறகுதான் ெதன்னந்ேதாப் க்குள்ள வாைழ, பாக்கு, ேகாேகா...  ஊ பயிர்கைள நட 

ஆரம்பிச்ேசன். இப்ேபா இந்த ஒண்ணைர ஏக்கர்ல 110 ெதன்ைன, 25 ெப ெநல் , 460 ேகாேகா, 



30 பாக்கு, 2 மா, 4 ெகாய்யா, 9 சீத்தா, 4 ராம் சீத்தா, 10 பலா, 3 சாத் க்கு , 2 ஆரஞ்சு, 3 

பப்ளிமாஸ், 3 நாரத்ைத, 3 சி ெநல் , 15 ேதக்கு, 15 குமிழ், 20 மேகாகனி, 4 அத்தி, 3 எ மிச்ைச, 

10 ெசண்பகம்... உள்பட 740 மரங்கள் இ க்கு. 

வழிகாட் ம் பசுைம விகடன்!  

மைலயில விைள ற காப்பி, மிளகு இைதெயல்லாம்கூட ேபாட் ப் பாத்ேதன். ஓரள க்கு 

நல்லாேவ வந்தி க்கு. 'பசுைம விகடன்’ லமா ெதாிஞ்சுகிட்ட ஜீவாமிர்தம், ைகப் 

ச்சிவிரட் , பஞ்சகவ்யா... எல்லாத்ைத ம் தயாாிச்சு ேதாட்டத் ல பயன்ப த்திக்கிட்  

இ க்ேகன். பசுைம விகடைனப் பார்த்ேத மஞ்சள் சாகுப ம் பண்ணிேனன். அ ம் நல்லா 

வ . 

ேவ யில் ெவற்றிைல... வரப்பில் ெவட் ேவர்!  

ேதாட்டத்ைதச் சுத்தி ம் உயிர்ேவ  ேபாட்  அ ல 

ெவத்தைலக்ெகா ைய ஏத்தி விட் க்ேகன். 

ேதாட்டத் க்குள்ள மண் அாிமானத்ைதத் 

த க்கற க்காக வரப் லெயல்லாம் ெவட் ேவர் நட  

ெசஞ்சி க்ேகன். ெரண்  ெகாட்டைக ேபாட் , 

ெதாட்  கட் , மண் க்கைள ம் 

வளர்த் க்கிட் க்ேகன். ஆரம்பத் ல ெவளிநாட்  

மண் க்கைளத்தான் விட்ேடன். அ  சாிப்பட்  

வராததால நாட்  மண் க்கைள வளர்க்க 

ஆரம்பிச்சுட்ேடன். 



ெதன்ைன மரத்தில் இ ந்  கிைடக்கிற கழி , மத்த மரங்கள்ல இ ந்  கிைடக்கிற எல்லா 

கழி கைள ம் டாக்கா ேபாட் ேவன். அ ேபாக மிச்சமி க்குற கழி கள மண் த் 

ெதாட் க்குள்ள ேபாட் ேவன்' என்ற ேசா , நிலத்ைதச் சுற்றிக் காட் யப ேய அ க்க க்காக 

பயிர் சாகுப  ெசய் ம் ைற பற்றி விளக்க ஆரம்பித்தார். 

25 அ  இைடெவளி ேவண் ம்!  

''25 அ க்கு 25 அ யில் ெதன்ைன நட் ந்தால்தான் அங்ேக அ க்குப்பயிர் சாகுப  ெசய்ய 

ம். 12 அ  இைடெவளியில் ேகாேகா கன் கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். ெதன்ைன 

மற் ம் ேகாேகா ஆகியவற் க்கு இைடேய சூாிய ஒளி கிைடக்கும் இடங்களில், வாைழ நட  

ெசய்ய ேவண் ம் (ேமாாீஸ், கற் ரவள்ளி, வன்... உள்ளிட்ட 11 வாைழ ரகங்கைள நட  

ெசய் ள்ளார்). அ த்  ஒன்றைர அ  இைடெவளியில் இரண்ட  பார் எ த்  மஞ்சள் நட  

ெசய்யலாம். 

கைளையக் கட் ப்ப த் ம் டாக்கு!  

மஞ்ச க்கு இைடெவளி அைரய  இ க்க ேவண் ம். நட  ெசய்த பிறகு, இைல தைழகள் 

மற் ம் ெசய்தித்தாள்கைளக் ெகாண்  டாக்கு அைமத்  விட்டால், கைள பிரச்ைன இ க்கா . 

இைவ ேபாக, இ க்கும் இடங்களில் எல்லாம் பாக்கு, ேதக்கு, குமிழ்... ேபான்ற மரங்கைள ம் பல 

வைகயான பழ மரங்கைள ம் ேதைவக்ேகற்ப நட  ெசய்  ெகாள்ளலாம். 

 

 

 



ச்சிகள் தாக்குவதில்ைல!  

2 டன் மண்  உரம், 100 கிேலா ேவப்பம் பிண்ணாக்கு, 100 கிேலா ங்கன் பிண்ணாக்கு, 1 

கிேலா அேசாஸ்ைபாில்லம், 1 கிேலா பாஸ்ேபா-பாக் ாியா ஆகியவற்ைறக் கலந்  ஒ  நாள் 

ைவத்தி ந் , நிலம் க்க இடேவண் ம். இ   

ஒன்றைர ஏக்காில் உள்ள அைனத் ப் பயிர்க க்குேம ேபா மானதாக இ க்கும். 3 

மாதங்க க்கு ஒ  ைற இப்ப  நிலத் க்குக் ெகா க்க ேவண் ம். 

20 நாட்க க்கு ஒ  ைற, ஏக்க க்கு 200 ட்டர் என்ற 

கணக்கில் ஜீவாமிர்தக் கைரசைல ெசாட் நீாில் கலந்  

விடலாம்.  20 ட்டர் பஞ்சகவ்யாைவ, 60 ட்டர் 

தண்ணீாில் கலந் , ெசாட் நீர் லமாக பாசனம் 

ெசய்யலாம் 

 இயற்ைக விவசாயத்தில் ச்சி மற் ம் ேநாய் 

தாக்குதல்கள் குைறவாகத்தான் இ க்கும். ஏேத ம் 

ச்சிகள் தாக்கினால், 200 ட்டர் தண்ணீாில் 20 ட்டர் 

ைகப் ச்சி விரட் ையக் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். வாைழயில் ஐந்  வ டங்கள் வைர 

பக்கக்கன் கைள ம  தைழவாக விடலாம். அதற்குப் பிறகு, ெமாத்தமாக அழித்  விட்  ேவ  

இடத்தில் நட  ெசய்ய ேவண் ம். ெப ம்பா ம், அைனத்  வைக மரங்க ேம ன்  தல் 

ஐந்  வ டங்க க்குள் பலன் ெகா க்க ஆரம்பித்  வி ம்.'' 

 



ஒன்றைர ஏக்காில் 3,89,000 பாய்!  

சாகுப  விவரங்கைள விவாித்  த்த ேசா , 'நான் ேதங்காய்கைளப் பறிக்கிறதில்ல. கீழ 

வி றைத மட் ம்தான் விற்பைன ெசய்ேறன். 110 மரங்கள் லமா வ ஷத் க்கு 17,000 

காய்கைள விற்பைன ெசய்ேறன். சராசாியா ஒ  காய்க்கு அஞ்சு பா விைல கிைடக்கு . 

ெநத் க்காய்கள்ல இ ந்  4,000 நாத் க்கைள உற்பத்தி பண்ணி, ஒ  நாத்  20 பாய்  

விக்கிேறன். ெமாத்தமா ெதன்ைனயில இ ந்  1 லட்சத்  65 ஆயிரம் பாய் கிைடக்கு . 

வ ஷத் க்கு 360 வாைழத்தார் விற்பைன லமா 45 ஆயிரம் பாய் கிைடக்கு . மஞ்சைள, 

விைதமஞ்சளா ெகா த்த  ேபாக, மீதிைய அவிச்சு நாேன ளாக்கி விக்கிேறன். ேபான வ ஷம் 

5 டன் மஞ்சள் மகசூல் கிைடச்ச . 4 டன் மஞ்சைள அவிச்சுக் காய ெவச்சு அைரச்ச ல 450 

கிேலா ப டர் கிைடச்சு . 1 டன் விைதமஞ்சைள கிேலா 40 பாய்  வித்த ல 

40 ஆயிரம் பா ம்... மஞ்சள் ள் கிேலா 200 பாய்  வித்த ல 90 ஆயிரம் பா ம் 

கிைடச்சு . 

கிைடக்கிற பழங்கைள ட் த் ேதைவக்குப்ேபாக விக்கிற ல வ ஷத் க்கு 10 ஆயிரம் பா ம், 

ேவ யில இ க்கற ெவத்திைல லமா 20 ஆயிரம் பா ம் கிைடக்கு . 

 



ஆரம்பத் ல பத்  பாக்கு மரத்ைததான் நட் ந்ேதன். அ ல இ ந்  வி ந்த விைதகள் லமா 

ைளச்சு இப்ேபா 30 மரம் இ க்கு. இந்த மாதிாி ைளக்கிற நாத் கைள ம் எ த்  

வித் க்கிட் க்ேகன். ெவட் ேவர், பாக்கு நாத்  லமா வ ஷத் க்கு 19 ஆயிரம் பாய் 

கிைடக்கு . 

ேபான வ ஷம் எல்லாம் ேசர்த்  3 லட்சத்  89 ஆயிரம் பாய் வ மானம் கிைடச்சு . ேதாட்டப் 

பராமாிப் , இ ெபா ட்கள் தயாாிப் , ேவைலயாட்கள் கூ  1 லட்சத்  20 ஆயிரம் பாய் 

ெசல  ேபாக, 2 லட்சத்  69 ஆயிரம் பாய் லாபமா கிைடச்சு . 

ேபான வ ஷம்தான் இயற்ைக விைளெபா ள் சான்றித க்காக விண்ணப்பிச்சு க்ேகன். அ  

கிைடச்சு னா... என் ேதாட்டத் ல விைளயறைத இன் ம் கூ தல் விைலக்கு விக்க ம்'' 

என்றார் சந்ேதாஷமாக. 

 ெதாடர் க்கு 
ேசா  
குமளம் கிராமம் 
வி ப் ரம் மாவட்டம் 
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