
கடற்கைரயில் காய்கறி சாகுப  

 

ெசன்ைனயில் இ ந்  15 கிேலாமீட்டர் ெதாைலவில், கிழக்கு கடற்கைர சாைலயில் உள்ள அக்கைறயில் தி . 
T. K. ெவங்கடராமன் அவர்களின் 2 கிரா ண்ட் நிலத்ைத பார்த்தால் அைனவ க்கும் ஒ  மா தலான 
எண்ணம் ேதான் ம். இவர  நிலம் கடற்கைரயி ந்  250 அ  ரத்தி க்கிற . வ ம் மணல் தான் 
இ ந்த . இங்கு ெதன்ைன மற் ம் ச க்கு மரங்கேள வளர்க்க ம்.அதன் காரணமாக, அங்கி ந்த நிலப் 
பரப்பில், மண்டபம், நி வனம் ேபான்றைவ ஆரம்பித்தனர். ஆனால் இவர் அந்நிலத்ைத ஒ ங்காக வ மானம் 
வ ம் பிாிவாக மாற்ற வி ம்பினார். 

நிலத்ைத தயார் ப த் தல் :  

நிலத்ைத சாிெசய் ம் ேவைலயில் தலாக ெசய்த , நிலத்ைத சுற்றி த ப் ச் சுவர் எ ப்பினார். அ த்  
நிலத்திைன நன்கு ேதாண் , அங்கு பிளாஸ் க் ஷீட் ேபாடப்பட்ட . பிளாஸ் க் விாியான் ேமல், ஒ  லாாி 
களிமண் ெகாட்டப்பட் , பின் அதன்ேமல் ைவக்ேகா ம், சுமார் 150 கிேலா மரத் ம் ேபாடப்பட்ட .இதன் 
ேமல் 5 லாாி ெசம்மண் ம், ெதா  எ ம் கலந்  டப்பட்ட . பின் இதில் 16 சால்கள் இைமக்கப்பட் , 
ஒவ்ெவான்றி ம் சுமார் 5கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும், 3கிேலா மண்ப்  உர ம் வப்பட்  நன்கு கிளறி 
விடப்பட்ட .பின் சால்கள் அைனத்தி ம், ெதா  எ டன் காய்கறிகளான கத்திாிக்காய், கீைர வைககள் 
ேபான்றவற்றின் விைதகள் கலந்  வப்பட்  ைறயாக நீர் பாய்ச்சப்பட்ட .இரண்  மாதங்க க்கு பிறகு, 
ஒ  கிேலா - அேசாஸ்ைபாீலம் (Azospirillum), பாஸ்ேகா பாக்டீாியா (phosphobacteria),  ைரேசாபீயம் 
(Rhizobium) மற் ம் 50 கிேலா மண்  உரம் ஆகியைவ கலந்  ைளத்த நாற் களின் மீ  வப்பட்ட . 
இேத ேபால் அைனத்  சால்களி ம் 6 மாதத்திற்கு ஒ  ைற ைறப த்தப்பட்ட .  

பஞ்சகாவ்யா : 

ஒவ்ெவா  வார ம், சுமார் 2 ட்டர் மாட்  சி நீைர சுமார் 6 ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  ெதளிக்கப்பட 
ேவண் ம். கூ தலாக ஒ  மாதத்திற்கு ஒ  ைற பஞ்சகாவ்யா ம் ெதளிக்கப்பட ேவண் ம். அவைர ேபான்ற 
ெச க க்கு மரப் பந்தல் அைமக்கப்பட ேவண் ம். ேம ம் சால்களின் ஓரத்தில் ெவங்காயம், தக்காளி 



ேபான்றவற்ைற வளர்க்களாம். இவ்வாறாக தற்ேபா  10 கிேலா காய்கறிக ம், 30 - 50 கட்  கீைரக ம் ஒ  
வாரத்தில் கிைடக்கிற . 

வியாபார ைற :  

அ கில் உள்ள பல க க்கு, கீைர 7 பாய்க்கும், காய்கறிகள் ஒ  கிேலா 24 பாய்க்கும் விற்பைன 
ெசய்கின்றனர். விவசாயம் என்ப  ஒ  லாபகரமான ெசயலாக தி . ெவங்கடராமன் க கிறார். ேம ம் 
இவரால் மண ல் காய்கறி வைககைள சாகுப  ெசய்ய இய ம் ேபா , அ பவ ள்ள விவசாயிகள் இன் ம் 
ெவற்றிகரமாக ெசய்ய ம் என்கிறார்.விவசபயிகள் தாங்களாகேவ வியாபாரம் ெசய்ய ன் வரேவண் ம். 
தரகர்களின்றி வியாபாரம் ெசய்யேவண் ம். ஏெனனில், லாபத்தில் அதிக பங்கு அவ க்கு ேபாகிற , மீத ள்ள 
சிறிய ெதாைகைய விவசாயிக க்கு கிைடக்கிற . அ ம் சில ஏைழ விவசாயிக க்கு ேபரம் ேபசி, குைறந்த 
ெதாைக கிைடக்கிற . 

ெவற்றிகரமான வியாபார ைறகள் :  

ஒ  விவசாயி, அ கில் உள்ள 10 நபர்க க்கு தன  ெபா ட்கைள விற்பைன ெசய்வாராயின், அ ேவ மிக 
ெபாிய ெவற்றியாகும். ேம ம், க்கிய நகரங்களில் விவசாயம் ேமற்ெகாள்வதற்காக தனி இடங்கைள அரசு 
ஒ க்க ேவண்டம் என்  தி . ெவங்கடராமன் கூறினார. விவசாயத்தின் க்கிய ெசல , இரசாயன 
உரங்க ம், ச்சி ெகால்  ம ந் க ம் வாங்குதலாகும். ஈ ெபா ளின் ெசலவில், 80 சதவிகிதம் இதில் 
ெசலவிடப்ப கிற . 

குைறந்த ஈ ெபா ள் ெசல  : 

விவசபயிகள், தாங்களாகேவ இயற்ைக ஈ ெபா ட்கைள தயாாித்  ெகாண்டால், ஈ ெபா ட்க க்கான 
ெசல  குைறக்கப்ப ம். ஒ  மாதத்தில் சராசாியாக சுமார் 2000 பாய் ெமாத்த வ மானமாக தி . 
ெவங்கடராமன் ெப கிறார். இதில் ேவைலயாட்கள் சம்பளம் பராமாிப்  ெசல கள் ேபாக சுமார் 1100 தல் 
1300 வைர லாபம் அைடகிறார். 
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