
  

 

ெசாட் நீர்ப் பாசன ைறயில் தர் சணிைய சாகுப  ெசய்  அசத்திக் ெகாண் க்கிறார் 
ராமநாத ரத்ைதச் ேசர்ந்த அப் ல் ராபீக், இவர் இயற்ைக ைறயில் சாகுப  ெசய்  16 டன் எ க்கிறார். 
ெவளிநாட் ல் ேவைல பார்த் விட்  தி ம்பி வந்  ராமநாத ரத்தில் ெசாந்தமாக ஒ  ெர ேடட் கைட 
ைவத்ேதன். கூடேவ, விவசாயத்  ேமல் ஆர்வம் வரேவ இயற்ைக விவசாயம் ெசய்ய ேவண் ம் என்  
தீர்மானித்  30 ஏக்கர் நிலத்ைத வாங்கி, ெதன்ைன, ஆ  வளர்ப் , மீன் வளர்ப்  என்  இரண்  வ டமாக 
ெசய்  ெகாண் ந்ேதன்.  

ெபா வாக தர் சணி என்  ெசான்னாேல ரசாயன உரத்ைத ம், ச்சிக்ெகால் ைய ம் ெகாட் த்தான் 
பண்ண ம் என்  ெசால்வார்கள். கிட்டத்தட்ட டநம்பிக்ைக மாதிாிேய ஆகி விட்ட . அைத 
உைடத்  க்க இயற்ைக ைறயில் தர் சணிைய விவசாயம் ெசய்ேதன். இயற்ைக உரம், ச்சிவிரட்  
என்  பார்த் ப் பார்த்  ெசய்ேதன். இரண்  ஏக்காில் ெமாத்தம் 36 டன் தர் சணி மகசூலாக 
கிைடத்த .மணல் பாங்கான மண் தான் தர் சனிக்கு மிக ம் நல்ல . களி, வண்டல் இ  இல்லாமல் 
வ கால் வசதி ைடய எல்லா மண் வைக மியில ம் இ  நல்லாேவ வ ம். நிலத்ைத கு க்கு, ெந க்கா 4 
உழ  ேபாட்  சமப்ப த்திக் ெகாள்ள ம். நான்கு அ  இைடெவளியில் ஒ  அ  அகலம், ஒ  அ  நீளம், 
ஒ  அ  ஆழம் ெகாண்ட குழிைய எ க்க ம்.  

சாந்  சட்  அள க்கு ஆட்  உரம், மண்  உரம் 2 கிேலா, ேவப்பம் பிண்ணாக்கு கால் கிேலா 
இைதெயல்லாம் ேபாட் , ேமல் மண்ைணக் கிளறிவிட்  குழிைய விட ம். பத்  நாள் ேஹாஸ் ைபப் 

லமா ஒவ்ெவா  குழிக்கும் தண்ணி பாய்ச்சினா, ஆட்  எ வில் இ க்கின்ற வா  ெவளிேயறிவி ம். 
அதற்குப் பிறகு விைதக்க ஆரம்பிக்கலாம். 

என் ைடய ேதாட்டத்தில் ெதன்ைனக்கு ந வில் தான் ஊ பயிராக விைளந்  கிடக்கிற  இந்த தர் சணி. 
ெதன்ைன இ க்கின்ற இடம் ேபாக மீதியித்தில் ஒ  ஏக்க க்கு ெமாத்தம் 1,800 குழி வைரக்கும் ேதாண்  
தர் சணி விைதத்தி க்கிேறன். இ  ாியரக விைத. ஏக்க க்கு 400 கிராம் விைத ேதைவப்ப ம். தல் 
நாள் இர  பசும் பா ல் விைதகைள ஊற ைவத்  ம நாள் ஓைலக் கூைடயில் ெகாட்  உலர்த்தி, குழிக்கு 
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5 விைத தம் விைதத் விட் , வாளியில் தண்ணீர் ெதளிக்க ேவண் ம்.10ம் நாள் 10 மில்  ேவப்ப 
எண்ெண டன் 10 மில்  காதிேசாப் ஆயிைல ம் ேசர்த்  வாளியில் ெதளித் விட்ேடன். 15ம் நாள் 
ெச க்கு ெச  மண்ைண அைணத்  தண்ணீைரப் பாய்ச்சிேனன். 20ம் நாள் பத்  ட்டர் தண்ணீாில் 10 
மில்  ேவப்ப எண்ெணய்ைய, 10 மில்  காதிேசாப் ஆயில் கலந்  ைகெதளிப்பான் லமாக ெதளித்ேதன். 
ேவப்ப எண்ெணய் கைரசைல சாயங்கால ேநரத்தில் அ ப்ப  நல்ல . அப்ெபா தான் ச்சி, வண்  
இெதல்லாம் ஒன்  கூ  வந்  நிற்கும். ெமாத்த ம் கா யாகிவி ம். ெச ம் வாடா . 25ம் நாளில் 
இ ந்  ெகா  படர ஆரம்பிக்கும்.  

30ம் நாள் குழிக்கு ஒ  கிேலா மண்  உரத்ைதப் ேபாட்  ைகயால் கிளறிவிட்டதல் 40ம் நாளில் பிஞ்சு 
ைவக்க ஆரம்பித் வி ம்.தர் சணிைய காய்ச்ச ம் பாய்ச்ச ம்◌ாதான் பராமாிக்க ேவண் ம். தண்ணீர் 
கட் வதற்கு ன்னர் குழியில் இரண்  விரல்கிைட அளவிற்குத் ேதாண் ப் பார்க்க ேவண் ம். ஈரப்பதம் 
இ ப்பைதப் ெபா த்  தண்ணீர் கட்டலாம். வாய்க்கால் ேபாட்  தண்ணீர் பாய்ச்சினால் நிைறயேவ குழாய் 
ேசதாரம் வ ம். அதனால் அங்கங்ேக குழாய் ேபாட்  ைவத்தி க்கிேறன். ேதைவப்பட்ட இடத்தில் ேஹாஸ் 
ைபப்ைப மாட் , குழிக்கு மட் ம் தண்ணீர் பாய்ச்சி வி ேவன். 

விைதக் குழியில் தர் சணி பழம் கிடந்தால், ேமட் ல் க்கி ைவத் விட ேவண் ம். அப்ப ச் ெசய் ம் 
ெபா  காம்  க்கிக்காமல் இ க்க ேவண் ம். அப்ப  க்கிக்கிட்டால் காேயாட ைன 
அ கிவி ம். குழிையச் சுத்தி ெசாதெசாத என்  ஈரமில்லாம ம் பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். காய் 
பறிப்பதற்கு ன்  நாட்க க்கு ன்னேர காையத் க்கி காய்ந்த ெசத்ைத ேமல் ைவக்க ேவண் ம். அந்த 
சமயத்திைல ம் காம்  க்கிக்கிடாம பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். இப்ப  ெசய்தால் ஒேர மாதிாியாக 
நிறத்தில் காய்கள் கிைடக்கும். காம்  க்கிக்கிட்டால் காய் ெவம்பிப்ேபாயிவி ம்.60 ம் நாள் மகசூல் 
ஆரம்பித் வி ம். 20 நாள் இைடெவளியில் ெமாத்தம் நான்கு பறிப் , ஒ  தடைவக்கு ஒ  நாலைர டன் 
மகசூல் கிைடக்கும். நான்கு பறிப்பிற்கும் ேசர்த்  18 டன் சராசாியாக 16 டன். ஒ  பழம் சராசாியாக 5 
கிேலாவில் இ ந்  15 கிேலா வைரக்கும் இ க்கும். 

இயற்ைக ைறயில் ெசய்வதால் எனக்கு ெசல  குைறகின்ற . அேதசமயம், மகசூல் கூ கிற . 
ஜனவாியில் விைதத்  விட்டால் மார்ச் மாதத்தில் காய் கிைடக்கும். மார்ச் மாதத்தில் விைதத்தால் ஜீன் 
மாதம் பறிப்பிற்கு வந் வி ம். ஜீன் மாதத்தில் 8 பாய்க்கு ேமல் ேபாகும். அதனால் நமக்கு நல்ல லாபம் 
கிைடக்கும். இப்ப  திட்டம் ேபாட்  பயிர் ெசய்தால் நல்ல லாபம் தான். அ ம் இயற்ைக ைறயில் பயிர் 
ெசய்தால் கூ தல் லாபம். 

ஒ  ஏக்காில் தர் சணி சாகுப  ெசய்ய ஆகும் ெசல  – வர க் கணக்கு  

விவரம் இயற்ைக ரசாயனம் 

ெசல  வர  ெசல  வர  

உழ  1600  720  

குழி எ க்க 1440  -  

விைத 2000  3000  

விைத ஊன் ம் ெசல  2100  2100  



உரம் -  10000  

ச்சி ம ந்  -  2000  

ஆட்  எ  1400  -  

மண்  உரம் 3605  -  

உரம் ைவக்கும் கூ  1880  800  

ேவப்ப எண்ெணய், ேசாப்  ஆயில் 200  -  

மண் அைணக்க 700  -  

கைள எ க்க -  1690  

பறிப் க் கூ  1400  975  

பழம் விற்பைன லம் வர  

16 டன் x 4 பாய் தம்  64000   

10 டன் x 4 பாய் தம்    40000 

ெமாத்தம் 16325 64000 21285 40000 

நிகர லாபம்  47675  18715 

ெதாடர் க்கு: 
அப் ல் நாபீக்: 9442858139 
கு : 9790792338 

 


