
 

 

“எனக்கு இறைவப் பாசனத்ேதாட நா  ஏக்கர் நிலமி க்கு. தண்ணீர் நிலவரத்ைப் ெபா த்  மாத்தி மாத்தி 
ஏதாவ  பயிைரப் ேபாட் க்குேவன். ெரண்  வ ஷத் க்கு ன்ன வைரக்கும் ரசாயன விவசாயம்தான் 
ெசஞ்சுக்கிட் ந்ேதன், ெபாிசா லாபம் ஒண் மில்ைல. வர க்கும் ெசல க்கும்சாியா இ க்கும். அந்த 
சமயத் ல தான் நண்பர் ஒ த்தர் லமா இயற்ைக வழி விவசாயத்ைதத் ெதாிஞ்கிட் , ைமயா 
இயற்ைகக்கு மாறிட்ேடன்.எப் ேம சுழற்சி ைறயில் வ ஷத் க்கு ஒ  தடைவ நிலக்கடைல சாகுப  
ெசஞ்சு ேவன். அந்த மாதிாி இந்த வ ஷம் மார்கழிப் பட்டத் ல 66 ெசன்ட் நிலத் ல கடைல 
ேபாட்டப்ேபாதான் ள்ளங்கிைய ஊ பயிரா பண் ேனன். ெரண் ேம ெராம்ப நல்லா வந் ச்சு” என்றவர், 
66 ெசன்ட் நிலத் க்கான கடைல ள்ளங்கி சாகுப ப் பாடத்ைத நடத்த ஆரம்பித்தார்.“மணற்பாங்கான மண், 
ெசம்மண் வைகயில் கடைல நன்கு வள ம். மானாவாாிக்கு ஆ ப்பட்டம்.  

இறைவக்கு, மார்கழிப்பட்டம் ஏற்ற . நிலத்தில் ஒ  ராக்டர் எ ைவக் ெகாட் க் கைளத் , 
கு க்கூெந க்காக இரண்  சால் உழ  ெசய்ய ேவண் ம். பின் வரப்  ெவட்  சுத்தம் ெசய் , இன்ெனா  
உழ  ெசய்யேவண் ம். பிறகு, ஏர் ட் , அைத ஒட் க் ெகாண் க்கும்ேபாேத ஏைரத் ெதாடர்ந்  அைரய  
இைடெவளியில் கடைலைய விைதக்க ேவண் ம். 66 ெசன்ட் நிலத் க்கு 40 கிேலா விைதக்கடைல 
ேதைப்ப ம் (ெஜ.எல் 24’ என்ற 110 நாள் வய  ெகாண்ட ரகத்ைத விைதத்தி க்கிறார் ெசந்தில). 
விைதக்கடைலைய சுத்தப்ப த்தி, 10 ட்டர் அ தக்கைரச ல் ஒ  கிேலா சூேடாேமானைஜக் கலந் , அதில் 

க்கி எ த் , நிழ ல் உலர்த்திய பின்  விைதக்க ேவண் ம். விைதப்  சமயத்தில் மண்ணின் ஈரப்பதம் 
ட் ப் பதத்தில் இ க்க ேவண் ம். இறைவப் பாசனம் என்றால், அதன்பிறகு, எட்  அ  நீளம், ஐந்  அ  

அகலத்தில் பாத்தி எ த்  தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம்.  

கடைல, விைதத்த ஏ  தல் பத்  நாட்க க்குள் ைள வி ம். கடைல விைதத்த 15-ம் நா க்கு ேமல், ஒ  
கிேலா ள்ளங்கி விைதையக் கடைலச் ெச க்கு இைடயில் விைதக்க ேவண் ம். உடேன கைள எ த்  
தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். இப்ப  கைளெய க்கும்ேபா , கடைலச் ெச கள் தளதளெவன வ வேதா , 

ள்ளங்கி விைதக ம் மண் க்குள் ெசன்  வி ம். ெதாடர்ந்  கைள இ ப்பைதப் ெபா த்  ன்  
கைளகள் வைர எ க்க ேவண் யி க்கும். மண்ணின் ஈரப்பதத்ைதப் ெபா த்  பத்  நாட்க க்கு ஒ  ைற 

கடைலேயா  கூட்டணிப்ேபா ம் ள்ளங்கி 



தண்ணீர் பாய்ச்சினால் ேபா மான . தல் மற் ம் இரண்டாவ  தண்ணீாில் 200 ட்டர் அ தக்கைரசைலக் 
கலந் விட ேவண் ம். 20-ம் நா க்கு ேமல் அசுவிணித் தாக்குதல் ஏற்பட்டால், ேடங்குக்கு (10 ட்டர்) 300 
மில்  தஞ்சா ரான் ண் க் கைரசைலத் (பார்க்க ெபட் ச் ெசய்தி) ெதளிக்க ேவண் ம். 66 ெசன்ட் 
நிலத் க்கு ஏ  ேடங்க் ேதைவப்ப ம். மீண் ம் ஏதாவ  ச்சித் தாக்குதல் வந்தால் ம ப ம் 
ெதளிக்கலாம்.35-ம் நா க்கு ேமல் 5 ட்டர் ேதேமார்க் கைரசல், 3 ட்டர் அ தக்கைரசல், 50 மில்  மீன் 
அமிலம் ஆகியவற்ைற ஒன்றாகக் கலந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இந்தக் கைரசைல, பத்  ட்டர் நீ க்கு, ஒ  ட்டர் என்ற விகிதத்தில் கலந்  ெதளித்தால் நன்கு  எ க்கும். 
45-ம் நா க்கு ேமல் 200 ட்டர் பழக்கைரசைல (பார்க்க ெபட் ச் ெசய்தி) பாசன நீாில் கலந்  விட 
ேவண் ம். 55-ம் நாள் 3 ட்டர் இளநீர், 2 ட்டர் ேமார், 5 ட்டர் அ தக்கைரசல் ஆகியவற்ைற ஒன்றாகக் 
கலந் , இக்கைரசைல பத்  ட்டர் நீ க்கு, ஒ  ட்டர் என்ற விகிதத்தில் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். 

ள்ளங்கி நட  ெசய்த 35-ம் நாளில் அ வைடக்குத் தயாராகி வி ம். நான்கு நா க்கு ஒ  அ வைட என 
ெதாடர்ந்  ஏ  அ வைட ெசய்யலாம். ஒ  ைறக்கு 300 கிேலா தம் 2,100 கிேலா வைர ள்ளங்கி கிைட 
க்கும்.கடைல விைதத்த 65-ம் நாளில் இ ந்  வி  இறங்கி காய் ைவக்க ஆரம்பித்  வி ம்.90-ம் நாளில் 
தண்ணீர் பாய்ச்சுவைத நி த்திவிட ேவண் ம்.  

தண்ணீர் வற்றிய பிறகு, ஒ  கடைலச் ெச ையப் பறித்  காைய உைடத் ப் பார்க்க ேவண் ம். ெதா யின் 
உள்பகுதி க ப்பாக இ ந்தால், நிலத்ைத ஈரப்ப த்திவிட் , அ வைட 20 தல் 40 காய்கள் கிைடக்கும். 
காய்கைள ஆய்ந்த பிறகு கடைலக் ெகா கைளக் காயைவத்  ஆ , மா க க்குத் தீவனமாகப் 
பயன்ப த்தலாம். அல்ல  நிலத் க்கு உரமாக ம் ெகா க்கலாம். 66 ெசன் ல் 14 ட்ைடபன் லைர (14 
கிேலா ட்ைட) கடைல கிைடக்கும்.சாகுப ப் பாடம் ந்த ம், “ ள்ளங்கிைய கிேலா 5 பாய்க்கு 
வித்த ல ெமாத்தம் 10,500 பாய் கிைடச்ச . கடைலைய ஒ  ட்ைட ஆயிரம் பாய்  ேகட்டாங்க. அ  
கட் ப்ப யாகாத விைலங்கறதால எண்ெணய், வ கடைல  நாேன மதிப் க் கூட் ட்ேடன், 14 ட்ைடக் 
கடைலைய உைடச்ச ல, 280 கிேலா ப ப்  கிைடச்ச . அ ல 130 கிேலா ப ப்ைபச் ெசக்குல ஆட் ேனன். 
57 ட்டர் எண்ெணய், 72 கிேலா ண்ணாக்கு கிைடச்சு . எண்ெணய் ஒ  ட்டர் 110 பாய் ம், 

ண்ணாக்கு கிேலா 20 பாய் ம் வித் ட்ேடன், மீதி 150 கிேலா ப ப்ைப வ த் , ஒ  கிேலா 90 பாய்  
வித் ட்ேடன். இதனால் எனக்குக் கூ தல் லாபமா 5,000 பாய் கிைடச்சு " என்றார் சந்ேதாஷமாக. 
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