
திறந்தெவளியில் 5 டன் பசுைமக்கு ல் 12 டன் (இைணயில்லாத இ  மடங்கு மகசூல்) 

 

பசுைமக்கு ல் அைமத்  அதில் விவசாயம் ெசய்தால் எந்தச் ேசதார ம் இல்லாமல் வழக்கத்ைதவிட 
இரண்  மடங்கு அ வைட ெசய்ய ம் என்  ேகாயம் த் ர் மாவட்டம், க்கன் ைறையச் ேசர்ந்த 
விவசாயி மேனாகரன் கூ கிறார்.இவர் வசிக்கும் அன் ர் பகுதி வ ேம வறண்ட பிரேதசம் தான் 
என்றா ம் ட் ேமாதி விவசாயம் ெசய்  சாதைன பைடத் க் ெகாண் க்கிறார்கள் விவசாயிகள். 
கூ யாள் பற்றாக்குைற உர விைலேயற்றம், தண்ணீர்த் தட் ப்பா  என்  விவசாயத்ைத ேநாக்கி திய 
சவால்கள் நீ ம்ேபா  ஒவ்ெவான்ைற ம் றிய க்க ப்  க்திகைளக் கற் க் ெகாள்கிறார்கள். அந்த 
வைகயில் இயற்ைகச் சீற்றம், தண்ணீர் பற்றாக்குைற ஆகியவற்ைறச் சமாளிப்பதற்காகத்தான் 
பசுைமக்கு ல் விவசாயத்தில் நான் இறங்கியி க்கிேறன். 

க்க க்கு மட் மில்ைல.. காய்கறிக க்கும் தான்..! 

எனக்கு ஐந்  ஏக்கர் நிலமி க்கு. ஆள் பற்றாக்குைறயால் எைத ேம நிைனத்த ேநரத்திற்கு ெசய்ய 
யா . நாம் ெசால்கின்ற ேநரத்திற்கு ேவைலயாட்கள் வ வ  இல்ைல. அதற்குள்ேள கைளகள் 

ெபாிதாகிவி ம். காய் த்திவி ம். திறந்தெவளி விவசாயித்தில் இ மாதிாி நிைறய பிரச்சைனகள் அந்த 
சமயத்தில் தான் பசுைமக்கு ல் பத்தி ேகள்விப்பட்ேடன். அைத  விவசாயத்திற்கு மட் ்ம் தான் என்  
ஆரம்பித்தில் நிைனத்ேதன். இதில் காய்கறி வளர்க்கலாம் என்  ெதாிந்த டேன அதற்கான ேவைலயில் 
இறங்கிவிட்ேடன்.ெசன்ற வ டம் இரண்  பசுைமக்கு ல் அைமத்ேதன். த ல் தக்காளி, அ த்  
ெவள்ளாி ேபாட்ேடன். இரண் ேம நல்ல விைளச்சல் ெகா த்த . ஆரம்பத்தில் இரண் ற்குேம இஸ்ேரல் 
விைதகைளத் தான் பயன்ப த்திேனன். அந்த விைதகைள ஊட் யில் ெகா த் , நாத்  உற்பத்தி ெசய்  
நட  ெசய்ேதன். நல்ல காய்ப் .இப்ெபா  ெமாத்தம் நான்கு பசுைமக்கு ல் இ க்கு. இரண்  கு ல்கைள 
தக்காளி விைதக்கத் தயார்ப த்திக் ெகாண் க்கிேறன். ஒ  கு ல் விைதக க்காக தக்காளி 
விட் க்ேகன் ( க்க நம்ம ஊ  விைதகள்தான்). இன்ெனா  கு ல் ெவள்ளாி இ க்கு. ஜனவாி தல் 
வாரத்தில் அ வைட ெசய்யலாம்.  

இ ப  நாட்களில் பசுைமக்கு ல்! 

பசுைமக்கு ல் அைமப்பதற்கு பா த்தீன் ஷீட், ப்பி க்காத இ ம்  பில்லர், சட்டம் ஒ  ச ர மீட்ட க்கு 
அ ற்  ஐம்ப  பாய் வைர ெசலவாகும். பகுதிக்குப் பகுதி இ  வித்தியாசப்படலாம். ெபா வாக 1,000 



ச ர மீட்டைர ஒ  னிட் என்  ைவத்தி க்கிறார்கள். ஒ  னிட் என்ப  கிட்டத்தட்ட கால் ஏக்கர். ஐந்  
ேலயர், 200 ைமக்ரான்ஸ் ெகாண்ட பா த்தீன் ஷீட் லமாக கு ல் அைமத்தால், ற ஊதாக் கதிர்கள் 
நன்றாக த க்கப்ப வேதா  நிைறய நாள் உைழக்கும். தரமான ஷீட் கைள ெபங்க ாில் இ ந் தான் 
வரவைழத்ேதன். அவர்கேள கு ல் அைமத்  ெகா த்தார்கள். 

ஐம்ப  சத த மானியம்! 

ஒ  னிட் கு ல் அைமப்பதற்கு ஆறைர லட்சம்ெசலவாகும். இதில் 50% அரசு மானியமாக 
கிைடத் வி ம். ெசாந்தப் பணத்திலேயா வங்கிக்கடன் லமாகேவா கு ல் அைமத்  த்த பிறகு தான் 
மானியம் கிைடக்கும். ஒ  ஏக்காில் நான்கு கு ல் அைமக்கலாம். ஒ  நப க்கு ஒ  னிட் க்கு மட் ம்தான் 
அரசு மானியம் கிைடக்கும். நான் கூட் விவசாயம் ெசய்வதால் நா  கு க்குேம மானியம் வாங்க 

ந்த . எண்  கிேலா மீட்டர் ேவகத்தில் காத்த ச்சா ம் இந்த கு க்கு ஒன் ம் ஆகா . எவ்வள  
மைழ ெகாட் னா ம் கூட பாதிக்கா . ஏ  வ டத்திற்கு ஒ  ைற ஷீட்ைட மட் ம் மாத்தினால் ேபா ம். 
கு க்குள்ேள ராக்டர், மா கள் லமாக உழ கூட ேபாட ம். கு க்குக் காப்பீ  வசதி 
இ ப்பதால் எதிர்பாராதவிதமாக தீ விபத்  மாதிாி ஏதாவ  வந்தால் கூட ெபாியளவில் நட்டம் வரா .  

ச்சிக்ெகால்  ேதைவேய இல்ைல! 

இந்தப் பசுைமக்கு ல் விவசாயத்திற்குக் கிைடத்த வரப்பிரசாதம்ேன ெசால்லலாம். பசுைமக்கு க்குள்ேள 
இ க்கின்ற ெச க க்கு அக்கம்பக்கம் இ ந்  எந்த ேநா ம் பரவா . அேதேபால் க்க யி ப்பதால் 

ச்சித் தாக்குதல் இ க்கா . ச்சிக்ெகால் க்கும் ேவைலயில்ைல. ெசாட்  நீர்ப்பாசனம் ெசய்வதால் 
கைள ம் வரா . தண்ணீ ம் பத்  மடங்கு மிச்சமாகும். 

இரண்  மடங்கு விைளச்சல்! 

சாதாரண விவசாயித்ைதவிட இதில் இரண்  மடங்கு விைளச்சல் கிைடக்கும். ெவளிநா களில் பத்  
மடங்குகூட எ க்கிறார்களாம். எங்க க்கு சராசாியாக இரண்  மடங்கு கூ தலாக கிைடக்கிற . ேபாகப் 
ேபாக இன் ம் கூ ம் என்  எதிர்பார்க்கிேறாம். அேதேபால் சாதாரண விவசாயத்தில் ஒ  மாதம் 
காய்க்கிற தக்காளிச்ெச , கு க்குள்ேள நான்கு மாதம் வைர நின்  காய்க்கிற . ெகாஞ்சம் கவனமாகக் 
பார்த் க் ெகாண்டால் ேபா ம். நல்ல மகசூல் எ த் விடலாம். கம்மியான உரத்ைதப் பயன்ப த்தி ச்சி 
ம ந்ேத சுத்தமா ெதளிக்காத காய்கைள உற்பத்தி ெசய்ய ம். கு க்குள்ேள விைளகிற காய்கள் நல்ல 
தரமாக இ ப்பதனால் நல்ல விைல ம் கிைடக்கிற . 

ெதன்ைன நார்க்கழி .. கவனம் ேதைவ! 

கு க்குள் ெப ம்பா ம் நாற் க்களாகத் தான் நடேவண் ம் என்பதால் த ல் நாற் க்கைளத் தயார் 
ெசய்ய ேவண் ம். இஸ்ேரல் ைறப்ப  உள்ள ‘ப்ேரா தட் ’ எனப்ப ம் ( ட்ைடகள் ைவக்கப்ப ம் ‘தட் ’ 
ேபால உள்ளைவ) தட் களில் தான் பசுைமக்கு க்குள் நாற்  உற்பத்தி ெசய்ய ேவண் ம். சுத்தம் 



ெசய்யப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழிைவ, இந்தத் தட் களில் பரப்பி, குழிக்கு ஒ  விைத தம் ஊன்ற 
ேவண் ம் (சுத்தம் ெசய்யப்படாத நார்க்கழிவாக இ ந்தால் அைத ஐந்  ைற நீாில் அலசிய பிறகுதான் 
பயன்ப த்த ேவண் ம். இல்ைலெயன்றால் அதில் உள்ள உப் ச் சத் , நாற்றின் வளர்ச்சிையப் பாதித்  
வி ம். ஒ  தட் ல் 98 குழிகள் இ க்கும். ஒ  னிட் கு க்கு 1,700 தல் 1,800 ெச கள் ேதைவப்ப ம். 
10% விைதகள் ைளவிடா  என்பதால் 20 தட் கள் ேதைவப்ப ம். பத்  கிராம் விைதயில் 1,800 ெச கள் 
கிைடக்கும். அதனால் 15 அல்ல  20 கிராம் விைதகேள ேபா மான ).நட  ெசய்த பிறகு, வாளி லம் 
நீர் ெதளித் , தினசாி காைல, மாைல இ ேவைள ம் வாளி ெகாண்  நீர் ெதளிக்க ேவண் ம். 20 
நாட்களில் நாற்  தயாராகி வி ம். அதன்பிறகு 5 நாட்க க்குள் தட் ல் இ ந்  எ த்  நட  ெசய் விட 
ேவண் ம். அதற்கு ேமல் தாமதப்ப த்தினால் நாற்  ணாகிவி ம். 

காைல… மாைல கணக்கில்ைல! 

நாற்  தயாராகிக் ெகாண் க்கும் ேபாேத, கு க்குள் உள்ள நிலத்ைத மா  லமாக ஒ  உழ  ெசய் , 
4 டன் ெதா ரத்ைதக் ெகாட்  பரப்பி, இன்ெனா  ைற உழ  ெசய்ய ேவண் ம். பின் பா க்கு பார் 130 
ெச.மீ இைடெவளி இ க்குமா  பார் பி க்க ேவண் ம். ஒவ்ெவா  ெச க்கிைடயி ம் 40 தல் 50 
ெச்ன மீட்டர் இைடெவளி இ க்க ேவண் ெமன்பதால் அதற்ேகற்றவா  நீர் ெசாட் வ  ேபால 
ெசாட் நீர்ப் பாசன ைறைய அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.பின் 17 : 17 : 17 உரத்ைத அ ரமாக 
பாாின் மீ  வேவண் ம். பின் பாாில் ெசாட் நீர்க்குழாயின் ைள இ க்குமிடத்தில் ைகயால் ேலசாகப் 
பறித்  நார்க்கழிேவா  ேசர்த்  நாற்ைற நட  ெசய்ய ேவண் ம். (ப்ேரா ட்ேரைய பின்னால் மடக்கிளால் 
நார்க்கழிேவா  ெச  தனியாக வந் வி ம்). காைல, மாைல என்ற கணக்கில்ைல. எப்ேபா  
ேவண் மானா ம் நட  ெசய்யலாம். 

ஒ  நாள் விட்  ஒ நாள் ெச க்கு 750 மில்  தண்ணீர் கிைடக்குமா  நீர் விட ேவண் ம். அதிகபட்சம் ஒ  
கு க்கு ஒ  தடைவக்கு1,500 ட்டர் தண்ணீர்தான் ேதைவப்ப ம். (பாாில் உள்ள ஈரப்பதத்ைதப் 
ெபா த்  தண்ணீர் விட்டால் ேபா ம், ெவயில் காலங்களில் தின ம் தண்ணீர் ேதைவப்ப ம். குளிர் 
காலங்களில் வாரம் ஒ  ைற விட்டால் கூட ேபா மானதாக இ க்கும்).நட  ெசய்த 7 – ம் நாள், 10 
கிேலா ெதா ரத் டன் 1 கிேலா ைரக்ேகாெடர்மாவிாி , 1 கிேலா சூேடாேமானாஸ் ஆகியவற்ைற ம் 
கலந்  ஒவ்ெவா  ெச க்கு அ கி ம் ெகாஞச்ம் இட ேவண் ம். 20 – ம் நாளி ந்  ஒவ்ெவா  ைற நீர் 
பாய்ச்சும் ேபா ம் 300 கிராம் 19 : 19 : 19 நீாில் கைர ம் உரத்ைதக் கலந் விட ேவண் ம். 

பக்கக் கிைளகள் ேதைவயில்ைல! 

25 – ம் நாள் கிைளகள் வளரத் ெதாடங்கும். அதில் இரண்  கிைளகைள மட் ம் விட்  விட்  மீதிையக் 
கழித் விட ேவண் ம். இந்தக் கிைளகளில் ட்ைவன் ைலக் கட் , அைத இ த்  கு ன் ேமல் றம் 
உள்ள கம்பியில் கட்ட ேவண் ம். இந்த ல் தான் ெகா  பட ம். அதன்பிறகு தின ம் கவனித்  
ேதைவயற்ற பக்கக்கிைளகைள அகற்ற ேவண் ம். அதற்காக அ வைட வைர தின ம் 2 ெபண்கள் 
ேவைலக்கு இ க்கும் ப  பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ய  அவசியம்.60 – ம் நாளில்  எ க்கத் ெதாடங்கும். 



அப்ேபா  உரத்ைத ம் தண்ணீைர ம் ெகாஞ்சம் குைறக்க ேவண் ம். அதிக ஈரப்பதம் இ ந்தால்  
உதிர்ந்  வி ம். பிஞ்சு எ த்த டன் மீண் ம் திரவ உரத்ைத ஆரம்பிக்கலாம். 

நான்கு மாதம் மகசூல்! 

90 – ம் நாளில் இ ந்  காய் பறிக்கலாம். ேதைவையப் ெபா த்  தின ம் கூட காய் எ க்கலாம். 
அதி ந்  4 மாதங்கள் வைர காய் கிைடக்கும். ஒ  ெச யில் ஏ  தல் பத்  கிேலா வைர காய்கள் 
கிைடக்கும். அ வைட ந்த பிறகு, ஒ  மாதம் அப்ப ேய நிலத்ைத ஆற ைவத்  விட் , மீண் ம் அ த்த 
சாகுப ையத் ெதாடங்கலாம். உடன யாக அ த்த சாகுப ையத் ெதாடங்க ேவண் யி ந்தால், 100 

ட்டர் ஃபார்மால் ைஹ  திரவத்ைத, 1,000 ட்டர் நீாில் கலந் , கு ல் வ ம் மண்ணில் ப மா  
ெதளித்  பா தீன் ஷீட்டால் ஐந்  நாட்கள்  ைவக்க ேவண் ம். அதன் பின்னர் அ த்த சாகுப க்கான 
ேவைலகைளத் ெதாடங்கலாம்.  

எண்பதாயிரம் நிகர லாபம்! 

ஒ  கு ல் இ ந்ேத 12 டன் வைர மகசூல் கிைடக்கும். சாதாரண விவசாயம் என்றால் ஒ  கு ல் அள  
நிலத்தில் (கால் ஏக்கர்) 5 டன் மகசூேல ெபாிய விஷயம். 1 கிேலா தக்காளி 8 தல் 40 பாய் வைர கூட 
விைல ேபாகும். சராசாியாக கிேலாவிற்கு 10 பாய் வைர கண் ப்பாக கிைடக்கும். 12 டன் க்கு 1 
லட்சத்  இ பதாயிரம் பாய் கிைடக்கும். இதில் ெசல  40 ஆயிரம் ேபாக 80 ஆயிரம் பாய் வைர லாபம் 
கிைடக்கும். வ டத்தில் இரண்  ேபாகம் தக்காளி சாகுப  ெசய்ய ம். ெவள்ளாி, மற்ற காய்கறிகள் 
என்  மாத்தி நட  ேபாட்டால் அதிக லாபம் கிைடக்கும். 

ப வம் பார்த்  பயிர் ெசய்தால் அதிக லாபம்! 

ெபா வாக அக்ேடாபர் தல் நவம்பர் வைர திறந்த ெவளியில் தக்காளி டன் காய்ப்  ேபா மான 
அளவிற்கு இ க்கா . அந்த ேநரத்தில் நாம் அ வைட ெசய்கின்ற மாதிாி திட்டமிட் , ன்கூட் ேய நட  
ெசய்தி ந்தால் நல்ல லாபம் பார்க்கலாம். பசுைமக் கு க்குள் இயற்ைக விவசாயம் ெசய்தால் இன் ம் 
உரச்ெசலைவக் குைறக்க ம். திறந்த ெவளி விவசாயத்தில் ன்  வ டத்திற்குப் பிறகு தான் இயற்ைக 
விவசாயச் சான்றிதழ் ெபற ம். ஆனால் பசுைமக் கு ல் விவசாயத்தில் உடன யாக சான்றிதைழப் 
ெபறலாம்.  
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