
  

 
ெதன்ைனக்கு ஊ பயிராக ேகாேகா, மிளகாய்க்கு ஊ பயிராக ெவங்காயம் என இரண்  அல்ல  ன்  வித 
பயிர்கைள சாகுப  ெசய்வ  வழக்கமான ஒன் . அதில் ெகாஞ்சம் வித்தியாசமாக ெநல் க்கு ஊ பயிராக 
ெநல்ைலேய சாகுப  ெசய்தி க்கிறார், தி வா ர் மாவட்டம் தி த் ைறப் ண் ையச் ேசர்ந்த நாடக ந கர் 
காிகாலன். மாப்பிள்ைளச் சம்பா, காட் யானம், சிவப் க் குடவாைழ, ராடக்கு விகார் என பாரம்பர்ய 
ரகங்கைளேய ேத ப் பி த்  வந்  சாகுப  ெசய்வதில் ஆர்வம் ெகாண்டவர் காிகாலன். “எனக்கு ெசாந்தமாக 
ஒ  ஏக்கர் நிலம் இ க்கிற . பாரம்பாிய ெநல் ரகங்கைளப் ெப க்க ம். நமக்குத் ேதைவயான விைத 
ெநல்ைலெயல்லாம் நாேம உ வாக்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  எனக்கு மிக ம் ஆைச. அதனால் விைத 
ெநல் கைள ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக ேசகாிக்க ஆரம்பித்ேதன். 100 கிராம், 200 கிராம் என்  வாங்கிச் ேசர்த்த 
ெநல்ைல, என் ைடய நிலத்தில் தனித்தனியாக பிாித்  விைதத்ேதன். பஞ்சகாவ்யா, அ தக்கைரசல், மீன் 
அமிலம் என்  வ மாக இயற்ைக விவசாயம்தான். விைதத்த ெதாண் றாவ  நாட்களில் மஞ்சள் 
ெபான்னிைய மட் ம் அ வைட ெசய்தி ந்ேதன். அதற்குள் மைழ வந்  பயிர் அைனத் ம் அழிந்  
ேபாயிவிட்ட . அதில் காட் யானம் வைக ெநல் மட் ம் ெகாஞ்சம் மிஞ்சிய . ைகயாேலேய உ வி எ த்  
பத்திரப்ப த்தி ைவத்தி ந்ேதன். ெமாத்தம் ஏ  வைக ெநல்ைல நட  ெசய்ேதன். மைழக் ெகாட் த் தீர்த்ததில் 
ஐந்  ரக பயி ம் அழிந் விட்ட . ஆனால் இரண்  ரகப் பயிர் மட் ம் தாக்குப்பி த்  நின்ற . இதில் இ ந்  
நான் கத் க்கிட்ட பாடம் ஒேர ரகத்ைத மட் ேம ேதர்ந்ெத த்  நட  ெசய்யக் கூடா  என்ப தான். 
ைகயில் இ ந்த அந்த இரண்  வைக ெநல்ைல ம் தான் இந்த வ டம் ஆ ப்பட்டத்திேல நாத் ப்பாவி 
நட்ேடன். சம்பா ரக காட் யானம் 180 நாள் (ஆ  மாதம்) பயிர். கு ைவ ரக மஞ்சள் ெபான்னி 110 நாள் பயிர், 
சாியாக வராமல் ேபானாேலா அல்ல  ேவ  காரணத்தால் அழிந்  ேபானாேலா ஒன்  ேபானா ம் 
மற்ெறான்  காப்பாத் ம் என்கிற நம்பிக்ைகயில் தான் இரண்ைட ேம ேசர்த்  நட  ெசய்தி க்கிேறன்.  

2 மா நிலத்தில் (66 ெசன்ட்), இரண்  ரகங்கைளக் கலந் ம், 1 மா நிலத்தில் (33 ெசன்ட்) காட் யானத்ைத 
மட் ம் தனியாக ம் நட  ெசய்தி க்கிேறன்”. 
 
நாற் த் தயாாிப் ! 

நாற்றங்கா க்கு 1 ெசன்ட் நிலம் ேதைவப்ப ம். ேமட் ப் பகுதி நிலத்தில் மண் ெவட் யால் கைளகைளக் 
ெகாத்தி மண்ைண ெபால ெபாலப்பாக மாற்ற ேவண் ம். அதில் ஒ  கூைட எ ைவச் ேசர்த் க் கிளறி, 
மண்ைண சமப்ப த்த ேவண் ம். 66 ெசன்ட் நிலத்திற்கு 9 கிேலா ெநல் ேதைவப்ப ம். 6 கிேலா காட் யானம் 
ெநல், 3 கிேலா மஞ்சள் ெபான்னி இரண்ைட ம் எ த் க் ெகாள்ளலாம். விைதக்கும் ேபா  ெநல்ைலப் 
பிாித்ெதல்லாம் விைதக்கத் ேதைவயில்ைல. ஒன்றாகக் கலந்ேத விைதக்கலாம். இவற்ைற விைதத் , தினம் ஒ  

 வாளியால் தண்ணீர் ஊற்றி வந்தால், 15 தல் 20 நாட்களில் நாற்  தயாராகி வி ம். 
 
அ தக்கைரசல் மட் ேம ேபா ம்! 

பிறகு, 66 ெசன்ட் நிலத்ைத உ , ேசறாக மாற்றி, நாற் க்கைளப் பறித் , குத்தாக நட  ெசய்யாமல், 
அைரய க்கு ஒ  நாற்  தம் நட  ெசய்ய ேவண் ம். 

சம்பா க்கு ஊ பயிராக கு ைவ.. காட் யானத்ேதா  கூட்டணி ேபாட்ட மஞ்சள் ெபான்னி! 



 (இரண்  ரக நாற் கைளப் பிாித்  நட  ெசய்யத் ேதைவயில்ைல.  இரண்  பயிர்க க்கும் வய  
வித்தியாசம் இ ப்பதால் அ வைடயின் ேபா  எளிதாகேவ பிாித்  அ வைட ெசய்யலாம்). 
33 ெசன்ட் நிலத்தில் காட் யானம் ெநல்ைல ேநர  விைதப்பாக ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்கு ன்  
கிேலா விைத ெநல் ேதைவப்ப ம்.காய்ச்ச ம் பாய்ச்ச மாக இ ப்ப  ேபால தண்ணீர் கட்ட ேவண் ம். நட  
ெசய்த 15 மற் ம் 30 – ம் நாட்களில் கைள எ க்க ேவண் ம்.  

அந்த சமயங்களில் ெதாட்  (13 ட்டர்) ஒ  ட்டர் அ தக்கைரசைலக் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். ஒ  
ஏக்க க்கு 10 ெதாட் கள் ேதைவப்ப ம். ேவ  எந்த ஊட்ட ம் ேதைவயில்ைல. 
 

க்கு 190 மணிகள்! 

மஞ்சள் ெபான்னியில் 15 தல் 26 ர்கள் வைர பி த்  ஒ  க்கு 120 தல் 200 மணிகள் வைர 
இ க்கும்.  காட் யானத்தில் 25 தல் 67 ர்கள் வைர பி த்  ஒ  க்கு 150 தல் 190 மணிகள் வைர 
கூட கிைடக்கும். 110 – வ  நாளில் மஞ்சள் ெபான்னி அ வைடக்குத் தயாராகி வி ம். குைறந்தபட்சம் 250 
கிேலா ெநல் கிைடக்கும். 

காட் யானம் 180 – வ  நாளில் அ வைடக்குத் தயாராகி வி ம். குைறந்த  16 ட்ைடகள் (70 கிேலா 
ட்ைட) வைர ெநல் கிைடக்கும். 

 
ஒ  ட்ைட 1,100 பாய்! 

ச்சிக்ெகால் , உரம் என்  எ ம் ெகா க்காததால் கிைடக்கிற  எல்லாேம லாபம்தான் மஞ்சள் 
ெபான்னியில் 280 கிேலா ெநல் அ வைட ெசய்ேதன். காட் யானத்ைத இன் ம் ஒ  மாதம் கழித்  தான் 
அ வைட ெசய்ய ேவண் ம். ர் பி த்தி ப்பைத ைவத் ப் பார்த்தால் 18 ட்ைட வைரக்கும் கிைடக்கும் 
என்  எதிர் பார்க்கிேறன். ஏக்க க்கு ெமாத்தம் 21 ட்ைடக்குக் குைறயாமல் கிைடக்கும். இயற்ைக ைற 
ெநல் என்பதால் கூ தல் கூ தல் விைல ம் கிைடக்கிற . இப்ெபா  ஒ  குவிண்டால் ெநல் 1,100 

பாய்க்கு அரசாங்கம் எ க்கிறார்கள்.  

ஆனால் என் ைடய ெநல் 70 கிேலா ட்ைடேய 1,100 பாய் வைர விைல ேபாகிற . அ  தான் இயற்ைக 
மகிைம. 
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