
திண் க்கல் மாவட்டம், ெமட் ைரச் ேசர்ந்த ேவ ச்சாமி (அைல ேபசி: 97872 59142) அவைரக்காய் 
சாகுப  ெசய்  ெகாண் க்கும் இவர், அ  பிரமி  பந்தல் ஒ  ெசன்ட் நிலத்தில் பிரமி  வ வப் பந்தைல 
ஏற்ப த்தி, அதில் அவைர விைதத்  இயற்ைக ைறயில் பராமாித்  லாபம் பார்ப்பேதா , அந்தப் 
பந்த க்குள்ேளேய ஆ , ேகாழிகைள ம் வளர்த்  வ கிறார் ேவ ச்சாமி. 

 

கனகாம்பரம், கடைல, மக்காச்ேசாளம்ன்  ெவள்ளாைம பண்ணிேனன். ஆரம்பத் ல ரசாயன உரத்ைத ம், 
ம ந்ைத ம் பயன்ப த்திேனன். 2005 ஆம் வ ஷத்தி ந்  இயற்ைக ைறயில விவசாயம் ெசய்ய 
ஆரம்பிச்சிட்ேடன்.அவைர, திராட்ைச, பீர்க்கன், டைல, பாகல்ன்  எல்லாவிதமான பந்தல் 
ெவள்ளாைமைய ம் இந்த பிரமி  பந்தல் லமா ெசய்யலாம். குைறஞ்ச இடத் ல  மடங்கு 
வ மானம் கிைடக்கறேதாட, உைழப் ம் குைற . இந்த ைறயில பந்தல் அைமக்க, 5,000 பாய் வைர 
தான் ெசல . ஒ  தடைவ அைமச்சிட்டா குைறஞ்சு  பத்  வ ஷத் க்குப் பிரச்சைன இல்ைல. 
நைட ைறயில ெரண்  ெசன்ட் இடத் ல  கிைடக்குற மகசூைல, பிரமி  பந்தல் ைறயில் ஒ  ெசன்ட் 
இடத் லேய எ க்கலாம் என்ற நம்பிக்ைகயாகப் ேபசியவர், ெதாழில் ட்ப ாீதியிலான விஷயங்கைள 
பாடமாகப் ப த்தார். 

பிரமி  பந்தல் தயாாிப்ப  எப்ப  ? 

குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதிையத் ேதர்ந்ெத த்  21 அ க்கு 21 அ  அளந்  ெகாண் , ஒவ்ெவா  ைலயி ம் 
க ங்கல் ண்கைள நடேவண் ம்.  ஒவ்ெவா  க்கும் இைடயில், இன்ெனா  ண் ேதைவப்ப ம். 
எட் த் ண்களில் இ ந் ம் கம்பிகைளக் கட் , 60 கிாி ேகாணத்தில் இ ம் க்குழாயின் உச்சியில் 
அவற்ைறக் கட்டேவண் ம். நன்றாகக் கட் விடேவண் ம் நான்க சமபக்க க்ேகாண வ வத்தில் பிரமி  
பந்தல் தயார். 

ஆவணிப்பட்டம் அேமாகம்! 

பந்த ன் நான்கு ைலகளி ம் ன்  அ  நீளம், அகலம் இரண்  அ  ஆழம் ெகாண்ட குழிெய த் , 
மக்கிய ெதா  உரத்ைதப் ேபாட் , விைதகைள நட  ெசய்யேவண் ம். அவைரையப் ெபா த்தவைர 

                    பிரமாதமான பிரமி  பந்தல் விவசாயத்தில் பேல க்தி 
 



 நட  ெசய்தால், இரண்  மாதத்தில் காய்கைள எ க்கலாம். ெகா  ேவைல ம் குைற . அதிகக் காய் 
பி க்கும். மாசியில் நட  ெசய்தால், காய் எ க்க நான்கு மாதங்களாகும். ேவைலப்பா  அதிகம். ஆனால், 
காய்க்கு விைல அதிகமாகக் கிைடக்கும்.ஆவணியில் நட  ெசய்தால், ரட்டாசியில் பந்தல் க்க ெகா  
அைடத் க் ெகாள் ம். எ பதாவ  நாளில் காய் பறிப் க்குத் தயாராகிவி ம். பிரமி  பந்தல் ைறயில் 
ெகா க க்கு நல்ல காற்ேறாட்டம் கிைடப்பதால் ேநாய்த் தாக்குதல் குைறவாகேவ இ க்கும். ஏதாவ  
ேநாய் தாக்கினா ம் மஞ்சள்ெபா , சாம்பல் இந்தப் பந்தல் ேகா ரம் ேபால இ ப்பதால், நிழலான  
ஒவ்ெவா  பக்க ம் மாறி மாறி கிைடக்கும்.  

குடத்தில் ெகாண்  ெசன்  ஊற்றினால் கூட ேபா ம. 70ம் நாளில் காய் பறிப்  ஆரம்பித் , ஆ  
நாைளக்கு ஒ  தடைவ என்  ஆ  மாதங்க க்கு மகசூல் ெதாட ம். தல் பறிப் க்கு பத் க் கிேலா 
கிைடக்கும். அ  ப ப்ப யாக உயர்ந்  ஐந்தாவ  பறிப்பின் ேபா  25 கிேலா வைர கிைடக்கும். 
மாதத் க்கு ஐந்  பறிப்  தம் 25 கிேலா அளவில் தல் ன்  மாதங்க க்கு பறிக்கலாம். ஒ  ெசன்ட் 
நிலத்தில் ஒ  பட்டத் க்கு  சராசாியாக 500 கிேலா மகசூல் கிைடக்கும். அவைரக்காய் சில ேநரங்களில் 
கிேலா 25 பாய் வைரக்கூட விைலேபாகும். சமயங்களில் பத்  பாய் என்  குைறந் வி ம். 
குைறந்தபட்ச ெதாைகயான பத்  பாைய ைவத் க் கணக்கிட்டாேல ஒ  ெசன்ட் நிலத்தில் 5,000 பாய் 
வ மானம் கிைடக்கிற . அ ம் இயற்ைக ைற விவசாயம் என்பதால் ெசல  500 பாய்க்குள் தான் 
ஆகும். மற்றப  எல்லாேம லாபம்தான். 

அடேட ஆ , ேகாழி  

ெகா கள், பிரமி  பந்தைல அைடத்த டன், பந்த க்குள்ேளேய நல்ல நிழல் கிைடக்கும். இதில் 
ஆ கைளக் கட்  வளர்க்கலாம். ெகா கைள கவாத்  ெசய் ேபா ம் இைலகைள ஆ க க்குத் 
தீவனமாகக் ெகா க்கலாம். ஆ களின் கழி கைளக் ெகா க க்கு உரமாகப் ேபாடலாம். ஒ  ெசன்ட் 
இடத்தில் அைமக்கப்ப ம் பிரமி  பந்த க்குள் இரண்  ஆ கள் மற் ம் ஐந்  ேகாழிகைள வளர்க்கலாம். 
இதன் லம் நமக்குக் கூ தல் லாபம் கிைடக்கும். விைதக்கும் சமயமாகப் பார்த் , இரண்  
ஆட் க்குட் கைள 1,500 பாய்க்கு வாங்கிவிட்டால், அ வைட ம் சமயத்தில் ஒவ்ெவான் ம் 
இரண்டாயிரம் பாய் வைர விைலேபாகும். 15 பாய் விைலயில், நாட் க்ேகாழிக் குஞ்சுகள் ஐந்  வாங்கி 
விட்டால், ஆ  மாதத்தில் ஒவ்ெவான் ம் ஒன்றைர கிேலா அள க்கு வளர்ந்  வி ம். கிேலா 100 பாய் 

தம் விற்றால் 750 பாய் கிைடக்கும். இந்த ஆ  மாதத்தில் ேகாழிகள் லமாகக் குைறந்த  50 
ட்ைடகள் கிைடக்கும். நாட் க்ேகாழி ட்ைட 5 பாய் என்  விைலப்ேபாகும். இதன் லம் 250 பாய் 

வ மானம் கிைடக்கும். ட் க்குப் பக்கத் ல சும்மா இ க்கிற ஒ  ெசன்ட் நிலத்ைதச் சாியா பராமாிச்சா 
வ ஷத் க்கு 7,500 பாய் வைரக்கும் வ மானம் பார்க்கலாம். 

 நைட ைறப் பந்தைல மிஞ்சும் பிரமி  

நிலத்ைத உ  பார் பி ச்சி, ஒன்றைர அ  இைடெவளியில விைதைய நட ம். வாிைசக்கு வாிைச பத்த  
இைடெவளி ேதைவ. நா  நாைளக்ெகா  தண்ணீர்க் கட் னாப் ேபா ம். ெகா  ைளச்ச ம் ஊற ெவச்ச 
கடைலப் ண்ணாக்ைக (10 கிேலா) தண்ணியில கலந்  விட ம். 25 நாள்ல பந்தல் ெகா  ஏறின ம் 
காம்ப்ளக்ஸ் உரம் பத்  கிேலாைவ தண்ணியில கலந்  வி ேவன். இைடயில ாியா ஒ  பத்  கிேலாைவ 



தண்ணியில கலந்  வி ேவன். ெச யில ெசல் வி ந்தா ேமாேனாகுேராட்ேடாபாஸ் அ ப்ேபன். 
ஐப்பசியில ஆரம்பிச்சி ைத வைரக்கும், நிைறயக் காய் கிைடக்கும். அ க்குப் பிறகு குைறய ஆரம்பிச்சி ம். 
ஒ  எ ப் க்கு 100 கிேலா காய் வைரக்கும் வ . ெமாத்தமா ேசத்தா சராசாியா 2,000 கிேலா பாய்க்கு 
ேபாட்டா ம் இ பதாயிரம் கிைடக்கும். குத்தைகப் பங்கு 5 ஆயிரம் பாய் ேபாக, 10 ஆயிரம் பாய் 
வ ம்ப  கிைடக்கும்.  

15 ெசன்ட் நிலத்தில் சாகுப  ெசல  வர  

விவரம்  ெசல  வர  

உழ  500  

விைத (அைரக்கிேலா) 50  

பார் பி க்க 300  

நட  180  

இைலக்கிள்ளக்கூ  660  

கைள 300  

கடைலப் ண்ணாக்கு 210  

உரம், ம ந்  500  

காய் எ ப் க்கூ  1,200  

தண்ணீர் கட்டக் கூ  மற் ம் ேபாக்குவரத் ச் ெசல  1,100  

நில குத்தைகச் ெசல  5,000  

அ வைட . 10 தம் ெமாத்தம் 2,000 கிேலா   20,000 

ெமாத்தம் 10,000 20,000 

நிகர லாபம்  10,000 

ஒ  ெசன்ட் நிலத்தில் பிரமி  பந்தல் ைறயில் அவைரப் பயிாிட ெசல  வர க் கணக்கு 

விவரம்  ெசல  வர  

கல் ண் (நான்கு) 800  

கம்பி 2,000  

ைமயக்குழாய், ெவல் ங் ேசர்த்  500  

பந்தல் அைமக்கக் கூ  1,700  

ஆட் க்குட் கள் (இரண் ) 1,500  

ேகாழிக்குஞ்சுகள் (ஐந் ) 75  

பராமாிப்    

அவைர ெமாத்த அ வைட . 10 தம் 500 
கிேலா 

 5,000 



ஆ  விற்பைன லம்  4,000 

ேகாழி விற்பைன லம்  750 

ட்ைட லம்  250 

ெமாத்தம் 7,075 10,000 

நிகர லாபம்  2,925 

இதில் பந்தல் அைமக்கும் ெசல  . 5,000 ஒ  ைற ெசய் ம் தலீ தான். அ த்த ஆண் ந்  இந்த 

5,000 பாய் வ மானத்தில் ேசர்ந்  வி ம். 

பட்ட ம் அ வைட ம் 

ேகாழி அவைர, ெபல்ட் அவைர, பட்ைட அவைர என அவைரயில் பல வைககள் உள்ளன. நிலப்பரப்பி ம். 

மைலப்பகுதிகளி ம் இைவப் பயிாிடப்ப கின்றன. அைனத்  மாதங்களி ம் நட  ெசய்யலாம் 

என்றா ம், ஆவணிப் பட்டம் தான் சிறந்த . இந்தப்பட்டத்தில் ந ம் ேபா  ெகா  ேவகமாக வளர்ந் , 

இரண்  மாதத்தில் மகசூல் ெகா க்கும். இ ேவ மாசிப்பட்டமாக இ ந்தால், ெகா  வளர்வதற்கு நான்கு 

மாதங்கள் ஆகும். ஒ  ஏக்காில் நட  ெசய்ய ன்  கிேலா விைதகள் ேதைவப்ப ம்.அவைரையப் 

ெபா த்தவைர பட்டத் க்கு ஏற்ப அ வைடக் காலம் மா ம். சித்திைரப்பட்டம் என்றால், 110 நாட்களில் 

அ வைட ஆரம்பிக்கும். ைவகாசி கைடசி அல்ல  ஆனியில் அைம ம் பட்டத் க்கு 100 நாட்கள், 

ஆ ப்பட்டத் க்கு 90 நாட்கள், ஆவணி அல்ல  ரட்டாசிப் பட்டத் க்கு 70 நாட்கள், மாசிப் பட்டத் க்கு 

120 நாட்கள் என்  அ வைட அைம ம்.  


