
 
 
ேததி : 25.12.2011 

காிச ல் காய்த் க் கு ங்கும் ெநல்  

ஒ  காலத்தில் விவசாயத் க்ேக லாயக்கில்ைல’ என பல ம் ஒ க்கியதால், 

க ம்ேபார்ைவக்குள் க்கம் அ த் க் ெகாண் ந்த , களி கலந்த காிசல் மி அ . 

தற்ேபா  காய்த் க் கு ங்கும் ெநல்  மரங்க டன் பசுைமயாகச் சிாித் க் 

ெகாண் க்கிற . இந்தப் பசுைம மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தியவர், ம ைரையச் ேசர்ந்த 

நரம்பியல் நி ணர் ம த் வர் கேழந்தி பாண் யன். 

ம ைர, வி நகர் மாவட்ட எல்ைலகள் ெதாட் க் ெகாள் ம் இடத்தில் இ க்கிற , 

ளியங்குளம் விலக்கு சாைல, அைர கிேலா மீட்டர்  ரம் பயணித்தால் வ கிற . 

‘பாண் யன் அக்ேரா ஃபார்மஸ்’. அதிகாைல ேவைளயில் ேதாட்டத்தில் இ ந்த கேழந்தி 

பாண் யன். 

“வ ஷம் க்க பயங்கர பிசியா இ ந்தா ம், நமக்கான இைளப்பா தல்  ஒவ்ெவா  

ம ஷ க்கும் இ க்கும். அந்த வைகயில் எனக்கான இைளப்பா ம் இடம் இந்தத் 

ேதாட்டம். வி நகர் தான் ெசாந்த ஊர். எங்க உறவினர்கள்ல ெப ம்பாலானவங்க 

ம த் வர்கள் தான். ஒ  இன்ஸ்ட் ட் அைமக்க ம் தான் இந்த இடத்ைத 

வாங்கிேனன். ஆனா, அ க்கான வாய்ப்  அைமயல. 

 

 



ஆர்வத்ைத ஊட் ய அம்மா 

உைழக்காதவன் உண்பதற்குத் தகுதியில்லாதவன். உண்பவன் உைழக்க ம் 

ேவண் ம்’  ைபபிள்ல ஒ  வசனம் இ க்கு. அைத என்ேனாட அம்மா அ க்க  

ெசால் வாங்க. அேதாட ‘ஆயிரம் ெதாழிைலச் ெசஞ்சா ம்.. விவசாயம் ெசய்யாதவன் 

 ம சன் கிைடயா ’ ம் ெசால் வாங்க. இந்த ெரண்  வாக்கிய ம் என் மனசுல 

ஆழமா பதிஞ்சு ந் ச்சு. 

சாி, நாம வாங்கின இடம் ம த் வத் க்குத்தான் பயன்படல. அம்மா ெசான்னப  

விவசாயமாவ  ெசய்யலாம் என்  ேவைலைய ஆரம்பிச்ேசன். ள் கா கள அழிச்சு, 

நிலத்ைத ஒ ங்கு ப த்த ஆரம்பிச்சப்ப... ‘சம்பாாித்த பணத்ைதெயல்லாம் விவசாயத் ல 

விடப்ேபாறா  டாக்டர்’  அந்தப் பகுதிையச் ேசர்ந்த பல ம் என்கா படேவ 

ேபசிகிட்டாங்க. நான் எைதப்பத்தி ம் கவைலப்படாம ேவைலையச் ெசய்ேதன். 

களியா இ ந்த இடங்கள்ல, ெசம்மண்ைண வாங்கிட்  வந்  ெகாட்  

மட்டப்ப த்திேனன். ேவ  ேபாட்  பயிர் ெசய்ய அரம்பிச்ேசன். ெமாத்தம் 

இ பத்திரண்டைர ஏக்கர். 16 ஏக்கர்ல ெநல்  இ க்கு. 2 ஏக்கர்ல உரக்குழி 

அைமச்சு க்ேகன். 2 ஏக்கர் தாிசா இ க்கு. மீதி இரண்டைர ஏக்கர் நிலத்ைத கட்டடம். 

மற்ற பயன்பா  ஒ க்கி ைவத்  இ ந்ேதன். 

ாிக்க ைவத்  சணி 

ெநல்  நட க்காக குழிெய த்  ெசாட்  நீர் அைமச்ேசன். ெசாட்  நீர்அைமப்ைப 

ேசாதைன பண்ற க்காக ஒவ்ெவா  குழியில ம் சணி விைதைய ஊன்றி ைவத்ேதாம். 

அ  நல்லா விைளஞ்சு . 16 ஏக்கால் ெமாத்தம் 18 டன் சணி மகசூல் கிைடத்த . 



ஒட்டன்சத்திரம் மார்க்ெகட்ல விற்பைன ெசய்த , எல்லா ெசல ம் ேபாக ஒ  லட்ச 

பாய் லாபமா கிைடத்த ” என்றார் கேழந்தி பாண் யன். 

 

உள்ேள இ க்கு உரக்குழி 

“ெமாத்தம் 3,200 ெநல்  மரங்கள் இ க்கு. பி.எஸ்.ஆர்.என்.ஏ.7, காஞ்சன், சக்ைகயா  

நா  ரகங்கைள ம் கலந்  ைவத்  இ க்கிேறாம். இ ல பி.எஸ்.ஆர். படர்ந்  

வள ம்ங்கறதால அைத வரப்ேபாராமா மட் ம் நட் க்ேகாம். ெரண்  ஏக்கர்ல 6 அ  

நீளம், 3 அ  அகலம், 3 அ  ஆழத் ல வாிைசயா 86 உரக்குழிகள் இ க்கு . 

அக்கம்பக்கத்  கிராமங்கள்ல கிைடக்குற மாட்  எ ைவெயல்லாம் வாங்கிட்  வந்  

இந்த குழியில ேபாட்  மக்க  ைவத்  வி ேவாம்.  பிறகு ஒவ்ெவா  குழியில் இ ந் ம் 

ெதா ரத்ைத எ த்  ெநல் க்கு ைவப்ேபாம். ேவ  ஒரங்களில் காட்டாமணக்குச் 

ெச கைள நட்  ைவத்  இ க்கிேறாம். 

இயற்ைகச் சான்றிதழ் 

60 வயசுக்குப் பிறகு, இங்கேய தங்கி விவசாயம் பாக்க ம்கிற எண்ணத் லதான் இந்தத் 

ேதாட்டத்ைத அைமத்  இ க்கிேறன். நான் எதிர்பார்த்தைதவிட நல்லா அைமந்  

இ க்கு. எங்க ேதாட்டத் ல ெதா ரம், உயிர் உரங்கைளத் தவிர ேவற எைத ம் 

பயன்ப த் றதில்ைல. அப்பப்ப பஞ்சகவ்யா மட் ம் ெதளிப்ேபாம். 

இயற்ைக விவசாய விைளெபா ள் சான்றித க்காக ஆரம்பத் லேய அதற்கான 

அைமப் களிடம் விண்ணப்பித் ள்ேளன. அவர்கள் 5 வ டம் ெதாடர்ந்  எங்க விவசாய 



ைறகைள கண்காணித் , ேபான வ டம் ‘இயற்ைக விவசாய விைளெபா ள்’ 

சான்றிதழ் ெகா த்தி க்காங்க.   

ேநாய் தாக்குதல் இல்ைல 

க்க இயற்ைக ைறயில பண்றதால எங்க மரத் ல காய்க்கிற காய்க ஒவ்ெவாண் ம் 

ெபாிய எ மிச்ைச அள க்கு இ க்கு எந்த ேநா ம் தாக்குறதில்ைல. நட  ெசய்  ஐந்  

வ டமாகிற . ெநல் ையப் ெபா த்தவைரக்கும் நல்ல ெவயி ம், ேபா மான மைழ ம் 

இ ந்தாத்தான் நல்ல மகசூல் கிைடக்கும். இரண்  வ டமாக ப வம் தப்பி ெபய்கிற 

மைழயால் சாியனா ேநரத்தில்  பி க்கல. அப்ப ம் ேசர்த்  18 டன் மகசூல் 

கிைடத்த . அ ல 8 டன்ைன மட் ம் விற்பைன ெசய் , 10 டன் காைய காய ைவத்  

வத்தலாமாற்றி ைவத்  இ க்கிேறன்.   இன் ம் விைலக்கு ெகா க்கல. 

இயற்ைகக்குத் ேதைவ தனிமாியாைத 

இந்த வ டம் ப வநிைல காரணமா ைறயா  பி க்கல. இ வைரக்கும் 8 டன் 

அ வைட ெசய்  இ க்கிேறாம். இன் ம் 12 டன் அ வைடக்குத் தயாரா இ க்கு. 

அ வைடக்கு ஆள் கிைடக்கற தான் குதிைரக்ெகாம்பா இ க்கு. இயற்ைக விவசாயச் 

சான்றிதழ் வாங்கி இ ந்தா ம், இைத எப்ப  சந்ைதப்ப த் ற  ெதாியாம வி நகர் 

மார்ெகட்லதான் விற்பைன ெசய்  ெகாண் யி க்கிேறாம். அங்க இயற்ைகக் காய்  

கூ தல் விைலெயல்லாம் ெகா க்கறதில்ைல. கிேலா க்கு சராசாியா 20 பாய் தான் 

விைல கிைடக்கு ” என்றவர், ெநல்  சாகுப  ைறகைளப் பாடமாகேவ ெசால்ல 

ஆரம்பித்தார். 

 



 

15 அ  இைடெவளி 

‘அைனத்  மண்ணி ம் சிறப்பாக வளரக்கூ ய  ெநல் . ெசம்மண், சரைள மண் 

நிலத்தில் நல்ல மகசூல் ெகா க்கும். நிலத்ைத நன்றாக உழ  ெசய் . ெச க்குச் ெச  

வாிைசக்கு வாிைச 15 அ  இைடெவளி இ ப்ப  ேபால ஒ  கன அ  அள க்கு குழிகள் 

எ த் , கன் கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். ஏக்க க்கு 200 கன் கள் ேதைவப்ப ம். 

நட  ெசய்த 4 -ம் மாதம் ஒவ்ெவா  கன் க்கும் ெதன்ைனநார் கழி  -6 கிேலா, 

ெதா ரம் -3 கிேலா, அேசாஸ்ைபாில்லம்-25 கிராம், பாஸ்ேபா பாக்டீாியா 25 கிராம், 

கடைலப்பிண்ணாக்கு - 300 கிராம் ஆகியவற்ைறக் கலந்  இட ேவண் ம். 

( தல் ன்  ஆண் கள் வைர இேத அளைவ நான்கு மாதங்க க்கு ஒ  ைற 

ெகா க்க ேவண் ம். அதன் பிறகு ஒவ்ெவா  ெச க்கும் ெதா ரம் -6 கிேலா, மண்  

உரம்-1 கிேலா, ந்திாிப் பிண்ணாக்கு - 300 கிராம், ேவப்பம் பிண்ணாக்கு 300 கிராம், 

அேசாஸ்ைபாில்லம் 100 கிராம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா 100 கிராம், சூேடாேமானஸ் 100 

கிராம், பேவாியா ேபசியானா 50 கிராம், ேவம் எனப்ப ம். ேவர்வளர்ச்சி உட் சணம் - 50 

கிராம் ஆகியவற்ைறக் கலந்  ஆ மாதங்க க்கு ஒ  ைற ெகா க்க ேவண் ம்). 

ஏக்க க்கு 4 டன் 

நட  ெசய்த 4-ம் மாதம்ெநல்  க்கத் ெதாடங்கும்.  தல் ன்  ஆண் கள் வைர 

அவற்ைற உதிர்த் விட ேவண் ம். அதன் பிறகு காய்ப் க்கு அ மதித்தால். அதிகமாக 

காய்க்கும். கைளகைள அ க்க  ெவட்டாமல், ஒவ்ெவா  ஆண் ம் மைழக்காலம் 

ந்த டன் நிலத்தில் ஈரம் இ க்கும்ேபாேத பறித் , டாக்காக ேபாட் விட 



ேவண் ம். தண்ணீர் வசதிையப் ெபா த்தவைர வாரம் ஒ  ைற பாசனம் ெசய்தால் 

கூடப் ேபா ம். மற்றப  எந்தப் பராமாிப் ம் ேதைவயில்ைல. சாியான ப வநிைல 

இ ந்தால், ஐந்தாம் ஆண் க்குப் பிறகு ஒவ்ெவா  மரத்தி ந் ம் ஆண் க்கு 

சராசாியாக 20 கிேலா ெநல் க்காய் கிைடக்கும். ஒ  ஏக்காி ள்ள 200 மரங்கள் லமாக 

4,000 கிேலா மகசூல் கிைடக்கும். 

காத்தி ந்தா காசு 

நிைறவாக வ மானம் பற்றிப் ேபசிய கேழந்தி பாண் யன், “ெநல் யில ஒ  தடைவ 

தலீ  ெசய்திட்டா.. குைறஞ்ச  40 வ டம் வைரக்கும் வ மானம் பார்க்கலாம். தல் 

வ மானம் எ க்க 5 வ டமாவ  காத்தி க்க ம். நான் இ வைரக்கும் ெநல் க்கு 

மட் ம் கிட்டதட்ட 15 லட்சத் க்கு ேமல ெசல  ெசய்  இ க்கிேறன். இந்த ைற 

ெப ம்பாலான ெச கள் 25 கிேலா வைரக்கும் காய்ச்சு க்கு, சில ெச கள்ல மட் ம் 

காய்ப்  குைறஞ்சு க்கு. சராசாியா மரத் க்கு 20 கிேலா  ைவத் கிட்டா 3,200 

மரத் க்கும் ேசர்த்  ெமாத்தம் 64 டன் மகசூல் கிைடக்கும். 1 கிேலா க்கு சராசாி 

விைலயா 20 பாய்  ைவத் கிட்டா ம். 12 லட்சத்  80 ஆயிராம் பாய் வ மானமா 

கிைடக்கும். ஒ  வ டத் க்கான ெசல  2 லட்சத்  80 ஆயிரம் ேபாக 10 லட்ச பாய் 

லாபம் கிைடக்கும். இன் ம் இரண்ேட வ டத் ல தலீட்ைட எ த் ேவன். பிறகு 

கிைடக்குறெதல்லாம் லாபம்தாேன.”                                                                                                         

ெதாடர் க்கு 

எஸ்.ராேஜ  
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