
 

 

காந்தி கிராமம் பகுதிையச் ேசர்ந்த ேவ மணி அவர்கள் பத்  ஆண் களாக ெசவ்வந்திப்  விவசாயத்தில் 
ேகாேலாச்சிக் ெகாண் ப்பவர். இவர் ெசவ்வந்தி  சாகுப ையப் பற்றி கூ ைகயில் “இந்தப் பகுதியில் 
ம கு, ேகாழிக்ெகாண்ைட, ெசவ்வந்தின்  பல வைகப்  சாகுப  நடக்கு . ெவங்காயம், கீைர 
மாதிாியான பயிர்கைள ம் ப வத் க்குத் தக்கப  மாத்தி மாத்தி ெசய்ேறாம்”. ைவப் ெபா த்தவைர 
ஐப்பசி, கார்த்திைக மாசத் ல ெசவ்வந்திப் க்கு ேதைவ அதிகமாயி க்கும். நல்ல விைல ம் கிைடக்கும். 
சித்திைரயில் ெச  நட்டா, ஐப்பசியில அ வைட ெசய்ய ம்.மஞ்சள் ெசவ்வந்தி, ெவள்ைள ெசவ்வந்தி, 
சின்ன ெசவ்வந்தி (இ ம் மஞ்சளாக இ க்கும்)  வைக இ க்கு. இந்தப் பகுதிையப் 
ெபா த்தவைரக்கும் பரவலாக ெவள்ைள ம், மஞ்ச ம் தான் பயிர்  ெசய்ேறாம்.  நட ெசய்த ஏ  
மாசத் ல அ ப் க்கு வந் ம். வாரம் ஒ  தடைவ தம் அஞ்சு இல்லன்னா ஆ  தடைவ  எ க்கலாம். 
ெமாத்தம் எட்  மாச சாகுப , ஒ  தடைவக்கு 800 கிேலா  கிைடக்கும்.  

ஏக்க க்கு கணக்குப் பார்த்தா, சராசாியாக 4,000 தல் 4,500 கிேலா வைர  கிைடக்கும். சந்ைதயில 
இ க்கிற க்களின் வரத்ைதப் ெபா த்  கிேலா பத்  பாயி ந்  ஐம்ப  பாய் வைரக்கும் விைல 
ேபாகும்.சராசாி மகசூல் நாலாயிரம் கிேலா சராசாி விைல கிேலா 25 பாய் அப்ப ன்  கணக்குப் 
ேபாட்டாேல, ஒ  லட்ச பாய் வைர கிைடக்கும்.ெபாிய (மஞ்சள்) ெசவ்வந்திைய ேவர் லமாகத்தான் 
உற்பத்தி ெசய்யேவண் ம். காிசல் மண் தவிர மற்ற எல்லா வைக மண்ணி ம் ெசவ்வந்தி நன்றாக வள ம். 
நாற் க்காக விட் க்கும் பாத்தியில இ க்கும் ெச க க்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி, தைழயவிட் , அந்தச் 
ெச களின் ேமல் கட்ைடைய நீக்கி, ேவைர மட் ம் ெவட்  எ க்கேவண் ம் அவற்ைற இரண்  ைகப்பி  
அள  எ த் , சி  சி   கட் களாக கட் க்ெகாள்ளேவண் ம். ஏக்க க்கு நா  தல் நா ற்  
ஐம்ப  கட் கள் வைர ேதைவப்ப ம். 

நிலத்ைத நன்கு உழ  ெசய் , ெவங்காய பாத்திேபால அைமத் , நா  விரல் இைடெவளி இ ப்ப  ேபால் 
இரண்  இரண்  ேவர்களாக வாிைசயில் நடேவண் ம். ேவர்கைள ந ம் ேபா , அ ேவர், னிேவர் 
பார்த்  ஜாக்கிரைதயாக நடேவண் ம். அ ேவைரப் பார்த்  நிலத்தில் நடேவண் ம் மாற்றி நட  
ெசய்தால், ெச கள் வளரா .நாற்ப  நாள் இைடெவளியில் ெமாத்தம் ன்  தடைவ கைள 
எ க்கேவண் ம். வாரத் க்கு இரண்  தடைவ தண்ணீர் ெகா க்கேவண் ம். தல் தடைவ கைள 
எ ப்பதற்கு 20 ஆட்க ம், அ த்த த்த இரண்  கைளக க்கு 15 ஆட்கள் த ம் ெமாத்தம் 50 
ஆட்க க்கு ேவைல இ க்கும். கைளெய த்த பிறகு இரண்  ட்ைட ஏபி இத் டன்  கிேலா 

                                                                    சிாிக்கு  ெசவ்வந்தி 



கடைலப் பிண்ணாக்கு ெகா க்கேவண் ம்.  ெவ க்கும் சமயத்தில் ெச  கீேழ சாய்வதற்கு வாய்ப்  
இ க்கும். அைதத் த க்க, ெச க க்கு மண் அைணப்பேதா , அ கில் சி  குச்சிகைள நட் , அவற்றில் 
கயி  லம் கட் வி வ  அவசியம்.  

அசுவினி, ெவள்ைள ஈ இரண் ம் தாக்குவதற்கான வாய்ப் கள் அதிகம். இதற்கு ேமாேனாகு 
ேராட்ேடாபாஸ், ெசவின் ப டர் ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்  அ க்கேவண் ம். மைழ அதிகமாக இ ந்தால் 
ெச கள் கீேழ சாய்ந்  வி ம். எல்லாவற்ைற ம் சமாளித்  த்தால் நல்ல அ வைட தான்.சித்திைரயில் 
விைதப்பவர்கள், ஊ பயிராக ெவங்காயத்ைத ம் ேசர்த்  விைதப்பார்கள். ஒ  வாிைசயில் ெசவ்வந்தி, 
அ த்த வாிைசயில் ெவங்காயம் என விைதப்பார்கள். 45ம் நாளில் ெவங்காயம்  அ வைட ஆகிவி ம். 
இதன் லம் ெசல  ேபாக ஏக்க க்கு 10 ஆயிரம் பாய் கிைடக்கும். 

நீர்க்க கல் ஜாக்கிரைத 

ெசவ்வந்தி ேதாட்டத்தில் தண்ணீர் ேதங்குவ  ஆபத்தான . அப்ப த் ேதங்கி நின்றால் நீர்க்க கல் ேநாய்த் 
தாக்கும். கீழி ந்  ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக இைல அ க ஆரம்பித் , ச்ெச ம் அ கிவி ம். அதனால் 
தண்ணீர் ேதங்காமல் பார்த் க் ெகாள்ளேவண் ம்.மற்ற ெசவ்வந்தி க்கைளவிட, ெவள்ைள ெசவ்வந்திக்கு 
மைழ ஆகா . மைழையப் ெபா த்  கிைடத்தவைர லாபம் என்  ன்கூட் ேய அ வைட 
ெசய் விடேவண் ம். இல்ைலெயன்றால் த க்ேக ேமாசம் வந் வி ம். இந்தக் காரணத்தால் தான், 
ெவள்ைள ெசவ்வந்தி சாகுப  குைறந்த அளவில் நடக்கிற . 

ஒ  ஏக்க க்கான ெசவ்வந்தி சாகுப  ெசல  - வர  கணக்கு ( பாயில்) 

விவரம் ெசல  வர  

உழ  1,500  

ெதா  உரம் 1,200  

பார் அைமத்தல் 1,000  

நாற்  (ேவர் ெவட் தல், ேவர் நீக்குதல் உட்பட) 1,180  

தண்ணீர் பாய்ச்சும் கூ  (மாதம் . 1,000 தம் ஏ  மாதத் க்கு) 7,000  

நட  1,200  

கைள எ க்க 3,000  

உரம் இரண்  தடைவ ( ஏபி கடைல ண்ணாக்கு) 2,700  

ச்சி ம ந்  (ெதளிப் ச் ெசல  உட்பட) 850  

இதரச் ெசல கள் 750  

 விற்பைன லம் வர   70,000 

ெமாத்தம் 20,380 70,000 

நிகர லாபம்  49,620 
 


