
 

 

ஒ  ஏக்கர் நில ம், தண்ணீர் வசதி ம் இ ந்தால், நட  ெசய்த நான்காவ  மாதத்தி ந்  வாரம்ேதா ம் 
வ மானம் பார்க்கலாம். ேநாய்  தாக்குதல் அதிகம் இ க்கா  என்பேதா , மைலத்ேதாட்டப் பயிர்களில் 
அதிகப் பராமாிப்  ேதைவப்படாத ஒன்றாக இ ப்பதா ம் க்கியப் பயிராக விளங்குகிற  ெசளெசள. 
திண் க்கல்ைல சுற்றி ள்ள மைலப்பகுதிகளான சி மைல, பண்ைணக்கா , தாண் க்கு , ஆட ர், பன்றி 
மைலப் பகுதிகளில் அதிகளவில் பயிர் ெசய்யப்ப கிற . சி மைலயி க்கும் பைழ ைரச் ேசர்ந்த 
அய்யப்பன் (ெதாைலேபசி : 0451 2558381) ெசளெசள விவசாயத்தில் தன் ைடய அ பவத்ைத எ த்  
ைவக்கிறார்.ெசளெசள காையப் ெபா த்தவைர ஒவ்ெவா   மைலப்பகுதிகளி ம் ஒவ்ெவா  ப வத்தி ம் 
ந வார்கள். சி மைலயில அக்ேடாபர் மாதம் நட  ெசய்தால் ஜனவாியில் காய் வ ம். சமெவளிப் 
பகுதிையப் ேபால இங்ேக உழ  ெசய்ய யா .  

நிலத்தில் இ க்கும் தர்கைள நீக்கிவிட்  15 அ க்கு 15 அ  இைடெவளியில இரண்ட  ஆழ, அகலத்தில் 
குழி எ த் .. பத்  நாைளக்கு ஆறப்ேபாடேவண் ம். ஒ  ஏக்க க்கு கிட்டத்தட்ட 200 குழி வ ம். குழி 
எ ப்பதற்கு ஐந்  நாட்க க்கு ன்பாகேவ விைதக்கான காய்கைள ெகா யி ந்  எ த் .. பதியம் 
ேபாட்  ைவக்கேவண் ம்.  ற்றியக் காய்கைளப் பறித் , ேமடான இடத்தில் பாத்தி அைமத்  மண்ைணப் 
ேபாட்  விட்டால் இ  தான் பதியம். நான்காவ  நாள் ைள விட் வி ம். பத்  நாட்க க்குள் 
வசதிக்கு ஏற்றாற்ேபால அவற்ைற எ த்  நட  ெசய்யலாம். காைய உாிய ேநரத்தில் அ வைட 
ெசய்யாமல் ெகா யிேலேய விட்  விட்டால் சில தினங்களில் தானாக ைளப் த் ேதான் ம். அவற்ைற 
அப்ப ேய எ த் ம் நட  ெசய்யலாம். குழிக்கு நான்கு காய்கள் தம் நடேவண் யி க்கும். ஆனால், 
பதியம் ேபா ம் ேபா  ன்  காய்கைள நட  ெசய்தாேல ேபா ம்.  

அத் டன் ைளப் த் திற ம் அதிகமாக இ க்கும்.ேதாண்  ைவத்தக் குழி நன்கு ஆறிய பின் ஐந்  கிேலா 
தம் எ ைவப்ேபாட் , பிறகு விைதக்காைய ேபாட்  , தண்ணீர் விடேவண் ம். ன்  

நாட்க க்ெகா  தடைவ தண்ணீர் அவசியம். நட  ெசய்த ஐந்தாவ  நாளில் ைளவி ம். பத்  நாளில் 
ெகா  தைரயில் படர ஆரம்பிக்கும். குச்சிகைள ஊன்றி ெகா ைய அதில் ஏற்றி விடேவண் ம். அதன் பிறகு 
பந்தைல ேபாட்  ைவத்தால், கிட்டத்தட்ட எ பத்ைதந்தாவ  நாளில் பந்தைலத் ெதாட் வி ம். (ஒ  
தடைவ பந்தல் ேபாட்டால், ஐந்  வ டங்க க்குத் ெதாடர்ந்  சாகுப  ெசய்யலாம்.ெகா  தைழயத் 
ெதாடங்கிய ம் அதன் ைர (அ ப்பாகம்) சுற்றி நான்கு அ க்கு ச ர பாத்தி எ க்கேவண் ம். பந்தல் 

க்க ெகா  பட ம் காலம் வைர இரண்  கைள எ க்கேவண் ம். 

                                               மைலக்க ைவக்கும் மைலத் ேதாட்ட விவசாயம் 



  நட  ெசய்த 45 நாட்க க்குப் பிறகு மாதம் ஒ  தடைவ தம் ன்  மாதங்க க்கு 200 கிராம் தம் 
ாியாைவ குழிகளில் ைவக்கேவண் ம். நான்காவ  மாதத்தின் ெதாடக்கத்தில் அைரக் கிேலா கலப்  உரம் 

ைவக்கேவண் ம். அைதத் ெதாடர்ந்  21 நாைளக்கு ஒ  தடைவ 200 கிராம் ாியா ெகா க்கேவண் ம். 
பந்த ல் ெகா  அடர்த்தியாக படர்ந்தபிறகு, 45 நாட்க க்கு ஒ  தடைவ ப த்த இைலகைளக் கிள்ளி 
எ ப்ப  க்கியம். ஒ  ஏக்க க்கு கிட்டத்தட்ட ப்ப  ஆட்கள் வைர ேதைவப்ப ம். சில சமயம் ெசளெசள 
ஈ வந்  உட்கா ம். இதற்கு வாக்ரான், ெபவஸ் ன் இரண்  ம ந்ைத ம் அ க்கலாம். பிஞ்சுகள் 
ெவம்பிக் ெகாட் வி ம். இைதத்த க்க உரக்கைடயில் கிைடக்கும் ண் ட்டச்சத் க்கைள வாங்கிப் 
ேபாடேவண் ம்.நட  ெசய்த 100வ  நாளில் க்கத் ெதாடங்கி, 120வ  நாளில் காய் அ வைடக்கு 
வந் வி ம். அன்  ெதாடங்கி எட்  மாதங்க க்கு வாரம் ஒ  ைறக் காய் பறிக்கலாம். ெமாத்தம் ஒ  
சாகுப  பறிப் த் ெதாடங்கிய தல் நா  மாதங்கைளவிட, அ த்த நான்கு மாதங்களில் விைளச்சல் 
ெகாஞ்சம்  குைற ம்.ஒ  பறிப் க்கு ஒ  ஏக்காி ந்  சராசாியாக 40 சிப்பம் ( ப்ப  கிேலா ட்ைட) 
வைரக்கும் எ க்கலாம்.  

சிப்பம் குைறந்தபட்சம் 80 பாயில் இ ந்  அதிகபட்சம் 350 பாய் வைர ேபாகும். சராசாி விைல . 175 
கிேலாக் கணக்கில் ெசான்னால் 4 பாய் தல் 12 பாய் வைர விற்பைன ஆகும். ெமாத்த மகசூல் 27 டன். 
 ெசலெவல்லாம் ேபாக ஆண் க்கு ஒ  லட்ச பாய் வைர ஒ  ஏக்காி ந்  லாபம் பார்க்க 

ம்.பண்ைணக்கா  விவசாயி விேவகானந்தன் (அைலேபசி: 94862 08018) இைதப்பற்றிச் ெசால் ம் 
ேபா , எனக்கு பதிேன  ஏக்கர்ல விவசாயம். காபிதான் ெவள்ளாைம. அ க்கு ஊ பயிரா ஆரஞ்சு, மிளகு, 
வாைழ, சீத்தா, ெகாய்யான்  பலைத ம் ேபாட் க்ேகன்.  ஏக்கர்ல தனியா ெசளெசள இ க்கு. 
சி மைலயில இ ந்  தான் எங்க க்கு விைதக்காய் வ . அங்க ரட்டாசி மாசம் ந வாங்க. நாங்க 
பங்குனியில ந ேவாம்.  சி மைலயில விடக் காய் அளவ ெகாஞ்சம் ெப சா இ க்கு. இதனால எைடக் 
கூ தலா இ க்கும். லாப ம் அதிகமா கிைடக்கு .  

இங்க விைளயறெதல்லாம் தி ெநல்ேவ க்குத்தான் ேபாகு .நாங்க எைடக்கணக்கு ேபாட் த்தான் 
விற்பைன ெசய்ேவாம். நாலாவ  மாசத்தி ந்  வாரத் க்கு ஒ  அ ப் . சராசாியாக அ ப் க்கு 
ஒண்ணைர டன் க்கு ெகாைறயாம மகசூல் கிைடக்கும். ெமாத்தமா பார்த்தா, 40 டன் க்குக் ெகாைறயா . 
கிேலா சராசாியாக ஆ  பாய்க்கு ேபாகும். 40 டன் க்கு 2 லட்சத்  40 ஆயிரம் வைரக்கும் கிைடக்கும். 

 


