
  

 

தஞ்ைச மாவட்டம் அம்மாேபட்ைடயில் பிரமாண்டமாக அைமந் ள்ள பசுைமக் கு க்கு ெசாந்தக்காரர்கள் 
த் சாமி- ெரங்கநாயகி தம்பதி. “மைலப்பிரேதசங்களில் மட் ேம வளரக்கூ ய கா ஃப்ளவர், ட்ைட 

ேகாஸ், ாிய ஒட் ரக தக்காளி, தனித் வமான சில மலர் வைககள், வாசைன திரவிய தயாாிப் க்கான 
காம்  நீண்ட மலர்கள், ேகப்சிகம் எனப்ப ம் குைடமிளகாய், பாப்ாிக்கா மிளகாய் இைவ எல்லாம் சமெவளி 
பகுதிகளில் சாதாரணமாக விைளயா . ஆனால் இ ேபான்ற பசுைமக் கு ல் அைமத் , 
கட் ப்ப த்தப்பட்ட சூழ ல் சிறப்பாக வள ம்” என்கிறார்கள் த் சாமி - ெரங்கநாயகி தம்பதியர். 
பாரம்பாிய ேவளாண் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த இந்தத் தம்பதி, சுமார் 7 லட்சம் பாய் ெசலவில் இந்தக் 
கு ைலக் கட்டைமத் தி க்கிறார்கள். பசுைமக் கு ல்கள்ங்கற ‘பா ஹ ஸ்’ மைழத்தண்ணிைய சுத்தமாக 
உள்ேள விடா . ெவப்ப ம், ஒ ம் கூட ேதைவயான அள தான் உள்ள வ ம். இதனால், ேதைவயான 
அள  ஈரப்பதம் அப்ப ேய இ க்கும். காற்ேறாட்ட வசதிக்காக, ெவாம்பெலாம்பச் சின்னத் வாதம் 
ெகாண்ட வைலயால் ஆன ஜன்ன ம் இ க்கும். இைத நிழல் வைல  ெசால்ேவாம் என்  கூறினார். 

தைரயி ந்  பன்னிரண்  அ  உயரத் க்கு பா த்தீன் சுவர்கள், பதிைனந்  அ  உயரத்தில் பா த்தீன் 
ேமல்கூைர என்  அைமந் ள்ள . கு ன் உள்ேள கார்பன் ைட ஆக்ைஸ ம் நீர் லக்கூ ம் 
அதிகளவில் நிைறந்தி க்கிறதாம். பக்கச் சுவர்களி ம் நிழல் வைல ஜன்னல்கள், தைரயி ந்  இரண்  
மீட்டர் உயரத்தில் அைமக்கப்பட் ள்ளன. இ ேபான்  பசுைமக்கு ல்கள் 7 ஆண் கள் வைர 
தாக்குபி க்குமாம். வாயிற்கத ம் பா த்தீன் ெகாண்ேட தயாாிக்கப்பட் ள்ள . பஜ்ஜி மிளகாய்ங்கிற .. 
ஒ  கலர்லதான் வ ம். ஆனா, குைட மிளகாய்தான் பச்ைச, மஞ்சள், சிவப் , ஆரஞ்சு, பிங்க், க ப் , 
ெவள்ைள  ெமாத்தம் 7 கலாில் இ க்கிற . குைடமிளகாய், பாப்பிக்கா மிளகாய் இ ப  பாய்க்குப் 
ேபாகும். கால் ஏக்க க்கு 3 தல் 4 டன் வைரக்கும் மகசூல் கிைடக்கும். 3 டன் மிளகாய் விைளஞ்சா, 60 
ஆயிரம் பாய் விைதகைள எ ப் , உரம் இந்தச் ெசலெவல்லாம் 15 ஆயிரத் க்கு வ ம். ஆக கால் 
ஏக்கர்ல.. ஆ  மாசத்ததில் 45 ஆயிரம் பாய் லாபம் கிைடக்கும் என்கிறார் த் சாமி. குழித்தட்  
நாற்றங்கால் (portray) ைறைய பயன்ப த் கிறார்.  

இதில் உள்ள குழிகளில் மக்கிய ெதன்ைன நார் கழி கைள நிரப்ப ம், ஒவ்ெவா  குழியில ம் ஒவ்ெவா  
விைதயாக, ேமேலாட்டமாக நட்  தண்ணீர் ெதளிக்க ம். ஒன்பதாவ  நாள் விைத ைளத்தால் வ ம் 10 
வ  நாள் ேநாய்கைளக் கட் ப்ப த்தக்கூ ய குறிப்பா ேவர் அ கல் ேநாய் வராமல் த க்க உயிாியல் பயிர் 

                                                         பசுைமக்கு ல் வண்ணமிளகாய் 



பா  காப்  ம ந்  ெதளிக்க ம். 35 வ  நாள் நாத்  தயாராயி ம். அதன்பிறகு பா ெஹ ல் 
இ க்கிற தைரையக் ெகாத்தி, ெதா  உரம் ேபாட் , இரண்  அ  அகலத்தில் பார் அைமக்க ம். 
ஒவ்ெவா  பார்ல ம் 2 வாிைசயாக ெச  நட ம். 20வ  நாள் ேவப்பம் ண்ணாக்கு 40 கிேலா ம், கடைல 

ண்ணாக்கு 70 கிேலா ம் ேபாட ம். 30 வ  நாள்  க்கும். 60 ம் நாள் காய்க்க ஆரம்பிச்சி ம். பஜ்ஜி 
மிளகாய் 40 கிராம் எைட ம் குைட மிளகாய் 200 கிராம் எைட ம் இ க்கும் எனச் ெசான்னார். இ  
மாதிாியான ெச களில் தண்  பல னமாகத்தான் இ க்கும்.  

அதனால்தான் ஒவ்ெவா  பா க்கும் ேமல் 9 அ  உயரத்தில் 2 கம்பிகைளக் கட்  ெச கள் க்கிக் 
கட் யி க்கின்ேறாம் என்  விளக்கம் ெகா த்தார்.நாத்  நட்ட 2 வ  மாதத்தில் இ ந்  அ வைட 
பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். 3 மாதம் வைர காய்ச்சுகிட்ேட இ க்கும். வாரத் க்கு 1 அல்ல  2 அ வைட 
ெசய்யலாம். க்கியமாக இதில் ெசால்ல ேவண் ய , இ மாதிாியான மிளகாய் சாகுப க்கு ெசாட் நீர் 
பாசனம்தான் உகந்த  என்  கூறினார்.  
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