
வாைழ மரத் க்கும் அைரக்கீைரக்கும் கல்யாணம் 

 

ெசன்ைனப் ேபான்ற நகர்ப் றங்களில் கீைரக க்கு இ க்கும் மாியாைதேய தனி. இைதேய தன  
லதனமாக்கிக் ெகாண் , அைரக்கீைரச் சாகுப யில் அசத்தி வ கிறார் கமலக்கண்ணன்.ெசன்ைன ம் 

காஞ்சி ரம் மாவட்ட ம் உரசிக்ெகாண் க்கும் ேமற்குப் பகுதியில் ெமள வாக்கம் கிராமத்தின் அ ேக 
இ க்கும் பரணிப் த் ர் கிராமத்தில் தான் கமலக்கண்ணனின் (98406-87371) அைரக்கீைர சாகுப  
ெறக்ைக கட் ப் பறக்கிற .பதிைனஞ்சி வயசி ந்ேத விவசாயம் தான் ெபாழப் ன்  ஆகிப்ேபாச்சி. இந்த 
ஒண்ணைர ஏக்கர் ேதாட்டத்  இ ப  வ ஷமா விவசாயம் பண்ேறன். இ  குத்தைக நிலம்தான். இந்த 
ஏாியா ல இன்னி ேததிக்கு ஒ  ஏக்கர் ெநலம் ேகா  பாையத் தாண்  ேபாயிக்கிட் க்கு. சுத்தி 
விவசாயம் பார்க்கறவங்க குைறய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.  

இந்தச் சூழ்நிைலயில ம் ஒ  மகராசன் இந்த நிலத்ைதக் குைறஞ்ச ெதாைகக்கு எனக்கு குத்தைகக்குக் 
ெகா த்தி க்கார்.அவேராட ண்ணயத்தால கடனாளி ஆகாம, என் ெபாைழப்  சந்ேதாஷமா ஓ . 
ஏற்ெகனேவ வாைழத் ேதாட்டத் க்கு ந ல கத்தாி, ெவண்  இெதல்லாம் ேபாட் ந்ேதன். இப்ப ெரண்  
வ ஷமா வாைழக்கு ந ல அைரக்கீைரைய ம் ேகாட ஆரம்பிச்சிட்ேடன்.கீைரைய மட் ம் தனியா 
ேபாடலாம் தான். ஆனா, கீைரயில திடீர்ன்  ச்சி,  தாக்குதல் இ ந்தா.. த க்ேக ேமாசமாயி ம். 
அதனால தான் நான் ஊ பயிரா பண்ேறன். இ ல கீைர ேமாசம் ேபானா ம் வாைழ ைகக்ெகா த்  

க்கிவிட் ம் என்  ெசான்னவர் தன் ைடய சாகுப  ெதாழில் ட்பங்கைள விவாித்தார்.நிலத்ைதத் 
ேதர்ந்ெத த்  ெகாள்ளேவண் ம் (கமலக்கண்ணன் 25 ெசன்ட் நிலத்தில் பயிாிட் க்கிறார்) ராக்டர் 
ெகாண்  2 சால் உழ  ஓட்டேவண் ம். ஒன்ேற கால் ெசன்ட் க்கு ஒ  பாத்தி என்  அைமத்தால், 
ெமாத்தம் 20 பாத்திகள் வ ம். ஆ  அ க்கு ஒ  கன்  தம் 250 வாைழக் கன் கள் நட ம். 

 ஒ  அ க்கு ஒ  அ  ஆழம் மற் ம் அகல ள்ள குழிப் பறித் , ெதா ரம் ேபாட்  வாைழக்கன் கைள 
நட  ெசய் , உயிர்த் தண்ணீர் விடேவண் ம், ன்  நாள் கழித் , அைரக்கீைர விைதப்பதற்கான 
ேவைலகைளத் ெதாடங்கேவண் ம். பாத்திகளில் கா யாக உள்ள இடத்தில் ஒ  டன் ெதா ரத்ைத 

விவிடேவண் ம் அதன் மீ , கீைர விைதகைள விவிடேவண் ம் (25 ெசன்ட் நிலத் க்கு நான்கு 
கிேலா கீைர விைதகள் ேதைவப்ப ம். மற்ற விவசாயிகளிடேமா... அல்ல  தனியார் கைடகளிேலா 



விைதகைள வாங்கலாம்). உடேன பாத்திகளில் தண்ணீர்ப் பாய்ச்ச ேவண் ம். விைதத்த ன்றாம் நாள் 
கீைர ைளத்  வி ம். அதன் பிறகு வாரம் ஒ  தண்ணீர் ெகா த்தால் ேபா ம். விைதத்த ஒ  மாதம் 
கழித்  தலாவ  அ வைட, அ த் , பதிைனந்  நாட்க க்கு ஒ  தடைவ அ வைட ெசய்யலாம். 
ைதப்பட்டத்தில் விைதத்தால் ரட்டாசி வைர எட்  மாதங்க க்கு ெதாடர்ந்  மகசூல் பார்க்கலாம். 

தல் அ வைட ந்த பிறகு, 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற ாியா 10 கிேலா, ஏபி 10 கிேலா, 
ேவப்பம் ண்ணாக்கு 5 கிேலா ஆகியவற்ைற கீைரப்பாத்திகளில் ேபாடேவண் ம். கீைர நன்கு 
அடர்த்தியாக வள ம். (இயற்ைக உரம் ேபாட்டா ம் கூட ேபா ம் என்  கமலக்கண்ணனிடம் சிலர் 
ேயாசைன ெசால்கிறார்களாம். இன்ன ம் அைத இவர் யற்சிக்கவில்ைல அ த்த தடைவ யற்சித் ப் 
பார்க்கப் ேபாகிறாராம்) ச்சித் தாக்குதல் இ ந்தால் மாதம் ஒ  ைற பவர்-ஸ்பிேரயர் லம் எண்ெணய் 
ம ந்  (இ ம் ச்சிக்ெகால் தான்) அ க்கலாம். ச்சிக்ெகால்  அ க்கத் ேதைவயில்ைல என்  
நிைனப்பவர்கள். இயற்ைகயான ைறயி ம் , ச்சிகைளக் கட் ப்ப த்தலாம். ஒவ்ெவா  பாத்திக்கும் 
ந வில் ளிச்சக்கீைரைய விைதக்கலாம். 

 அேத ேபால வரப்  ஓரத்தில் அகத்திக் கீைரைய நட  ெசய்யலாம். அைரக்கீைரையத் தாக்க வ ம் 
ச்சிக ம், க்க ம் ளிச்சக்கீைர மற் ம் அகத்திக்கீைர பக்கம் தி ம்பிவி ம். குறிப்பாக 

பைடப் த்தாக்குதல் குைறந்  வி ம்.  

அேத சமயம், ளிச்சக்கீைர மற் ம் அகத்திக்கீைர லமாக ம் தனியாக ஒ  வ மானத்ைதப் பார்க்க 
ம்.25 ெசன்ட் நிலத்தில் ஒ  அ வைடக்கு 1,250 கட் கள் தம் கீைர கிைடக்கும். உள் ர் 

வியாபாாிகள் ேநர யாக வய க்கு வந்  கட்  இரண்  பாய் என்  வாங்கிச் ெசல்கிறார்கள். ெவளியில் 
5 பாய் வைர விற்பைன ெசய்கிறார்கள்.அைரக்கீைர விைதத்  ஒன்ப  மாதங்கள் ஆன ம், ைமயாக 
கீைரைய அகற்றி, ேதாட்டத்ைத சுத்தம் ெசய் விடேவண் ம்.வாைழையப் ெபா த்தவைர, ஆண் க்கு 
இரண்  தடைவ உரம் ைவத்  பராமாிக்கேவண் ம். ைத மாதம் நட  ெசய்தேபா  ெதா  உரம் மட் ம் 
ைவக்கேவண் ம். மீண் ம் ஆ  மாதத்தில் ஒ  டன் ெதா ரத்ைத வாைழக்கு ைவக்கேவண் ம். கூடேவ, 

ஏபி ெபாட்டாஷ், காம்ப்ளக்ஸ் இவற்ைற தலா 10 கிேலா தம் வாங்கி, ஒன்றாகக் கலந்  கன் க க்கு 
ைவக்கேவண் ம். 

 அ த்த , கீைரச் சாகுப  ந் , அைவ ற்றாக அழிக்கப்பட்ட பிறகு, ைகேயா  ஒவ்ெவா  
வாைழக்கும் மண் அைணத் , ாியா, ஏபி தலா 10 கிேலா, ேவப்பம் ண்ணாக்கு 5 கிேலா ஆகியவற்ைற 
கலந்  ஒவ்ெவா  வாைழக்கும் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் ைவத் விட ேவண் ம். வாைழக்கு பராமாிப் ச் ெசல  
குைற  தான். கீைரக்கு ெகா க்கும் ஊட்டத்திேலேய அ ம் வளர்ந் வி ம்.வாைழ  மரம் நன்றாக 
வளர்ந் , 10வ  மாதம் த் வி ம். (கமலக்கண்ணன், வாைழத் தார்களாக விற்பதில்ைல. இைல,  மரம் 
என்ேற விற்பைன ெசய்கிறார்) கல்யாணம், தி விழா சமயங்கள் என்றால், டன் கூ ய ஒ  ேஜா  மரம் 
200 பாய்க்கும் ேபாகும். கா டன் இ ந்தால் 400 பாய்க்கும் விைல ேபாகும். மக்களின் 
ேதைவையப்ெபா த்  இந்த விைல இன் ம் கூ ம். இைலயி ம் தனியான லாபம் தான். ெபாிய 
இைலகளாக ெகாண்ட ஒ  கட்  (100 இைலகள்) 250 பாயி ந்  300 பாய் வைர ேபாகும். எப்ப ப் 
பார்த்தா ம் ஒ  மரத்தி ந்  300 பாய் தம் கிைடக்கும். 



      25 ெசண்ட் நிலத்தில் அைரக்கீைர சாகுப  ெசல  - வர  

      விவரம்  ெசல  வர  

4 கிேலா விைத 1,000   

உரச்ெசல  2,250   

ம ந் ச் ெசல  1,350   

ம ந்த க்கும் கூ  1,440   

அ வைடக்கூ  7,200   

மகசூல்அ வைடக்கு 1,250 கட் கள்.ெமாத்தம் 17 
அ வைட . 2 x 21,250 கட் கள் 

  42,500 

ெமாத்தம் 13,240 42,500 

நிகர லாபம்   29,260 

வாைழக்கான ெசல  - வர  

250 கன் கள் . 5 x 250 1,250   

இரண்  சால் உழ  375   

குழி பறிப் க் கூ  500   

ெதா ரம் 700   

நடவின் ேபா  உரம் 700   

ஆ  மாதத்தில் உரம் 700   

மண் அைணக்கும் ெசல  300   

ஒ  மரத்தி ந்  வ மானம் 300 x 250   75,000 

ெமாத்தம் 4,525 70,475 

வாைழயில் நிகர லாபம்   70,475 

கீைரயில் நிகர லாபம்   29,260 

நிகர லாபம்   99,735 

ேதாட்டத்தில் ெப ம்பா ம் உைழப்ப  ெசாந்த ஆட்கள் என்றா ம் அ ம் கணக்கில் 
ேசர்க்கப்பட் ள்ள . வாைழைய, வியாபாாிகேள ஆள் ைவத்  ெவட் ச் ெசன்  வி வதால், 
அ வைடக்கூ  கணக்கில் ேசர்க்கப்படவில்ைல. 

 


