
 

 

மணக்கும் மல் ைக விைலயில் உச்சக்கட்ட உயரத் க்கு எகிறிவி ம் நிைலயில் அைத எட் ப் பி ப்ப  
என்ப  பல சமயங்களில் குதிைரக் ெகாம்  என்றாகிவி ம். இ  ேபான்ற சந்தர்ப்பங்களில் மல் ைகக்கு 
மாற்றாக பயன்ப த்தப்ப ம்  காக்கரட்டான் இதற்கு ெமட்ராஸ் மல்  என் ம் ஒ  ெபயர் இ க்கிற . 
இ  கர்நாடகாவி ந்  தமிழகத் க்கு வந்ததாக கூறப்ப கிற . வ வத்தி ம் நிறத்தி ம் மல் ைகப் 

ைவப்ேபாலேவ இ க்கும். இந்தப் க்கள் மல் ைகக்கு இைணயாக அழகுக்காக ம் மாைலக்கட்ட ம் 
ைஜக்கும் ெபாி ம் பயன்ப கின்றன.திண் க்கல் அ ேக த மத் ப்பட்  ேகாம்ைபப் பகுதியில் த்  

(அைலேபசி : 99766 21550 பிபி) காக்கரட்டான் விவசாயியாக வ ெவ த்த கைதைய ெசான்னார். 
ஆரம்பத் ல விவசாயக் கூ யாத்தான் இ ந்ேதன்.  

சம்பாதிச்ச காைசக் ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமா ேசத்  ெவச்சி, ேகாம்ைப அ வாரத் ல அஞ்சி ஏக்கர் மி 
வாங்கிேனன். கல் ம், கா மா இ ந்த நிலத்ைத, ெகாஞ்சங்ெகாஞ்சமா சாிெசய்  ஒ ங்கு பண்ணிட்  
விவசாயத்ைத ஆரம்பிச்ேசன். பலவிதமான ெவள்ளாைம ெசஞ்ேசன். பக்கத்  ஊ  விவசாயி ஒ த்தர் 
காக்கரட்டான் ைவப்பத்தி ெசான்னார். உடேன, பத்  ெசன்ட் நிலத் ல அைத நட்ேடன். நாலாவ  மாசம் 

 வந்திச்சி. ெமாத அ வைடயில் அஞ்சி கிேலா  கிைடச்சி . எ த் க்கிட்  மார்க்ெகட் க்கு ேபாேனன். 
அன்னிக்குப் பார்த்  கிேலா 150 பாய்ன்   வித்திச்சு. அஞ்சி கிேலா க்கு 750 பாய் கிைடச்சி . 
அப்பேவ, இனி நமக்ேகத்த ெவள்ளாைம, காக்கரட்டான் தான்   ெசஞ்ேசன். இப்ப ெரண் ள 
ஏக்க ல ச்ெச க இ க்கு.  

தான் மலர் விவசாயியாக மாறிய கைதையச் ெசால்  த்த த் , சாகுப  ைறகைள ம் ெசான்னார்.  
சுக்கான் மண் பாங்கான நிலத்தில் காக்கரட்டான் ச்ெச கள் வளரா . மற்ற எல்லா வைக மண்ணி ம் 
நடலாம். நட  ெசய்ய இ க்கும் நிலத்தில்  த ல் வண்டல் மண் வேவண் ம். இ  கிைடக்கவில்ைல 
என்றால், குப்ைப எ  ேபாட்  நன்றாக உழ  ஓட்டேவண் ம். ஆ  அ க்கு ஆ  அ  இைடெவளிவிட்  
பதிய்ன ெச கைள நடேவண் ம். (ஏற்ெகனேவ காக்கரட்டான் சாகுப  ெச கைள வாங்கிக் ெகாள்ளலாம். 
ஒ  பதியன், ஒ  பாய் என்ற விைலயில் கிைடக்கும்) இப்ப  இைடெவளி ெகா த்  நட  ெசய்தால், ஒ  
ஏக்கர் நிலத்தில் கிட்டத்தட்ட 1,210 ெச கள் ைவக்கலாம்.ஐப்பசி, கார்த்திைக மாதத்தில் நட  ெசய்வ  
நல்ல . இந்தச் சமயத்தில் நட   ேபாட்டால், அ த்த ன்றாவ  மாதேம மகசூல் கிைடக்கும். அ  ைத 
மாதம் என்பதால் க்க க்கான ேதைவ அதிகமாக இ க்கும். இதனால், நல்ல விைல கிைடக்கும். ேவ  

                       வி ெவள்ளி காக்கரட்டான் -  ெகா த்த  வாழ்  



மாதங்களில் நட  ேபாட்டால், இவ்வள  விைரவாக ெச கள் மகசூல் தரா . ெச கள் வளர்ந்  ெகாண்ேட 
இ க்கும் மகசூ க்கு ப்பறிக்கிறார். 

காக்கரட்டான்  சாகுப  ெசல  வர  கணக்கு 

விவரம்  ெசல  வர  

உழ  1,000   

பதியன் நாற்றாங்கால் 1,200   

பார் கட் தல் 800   

ெதா  உரம் 2,400   

நட க் கூ  600   

கைள (ஆ  தடைவ) 3,600   

கடைலப் ண்ணாக்கு, 
காம்பளக்ஸ் உரம் 

5,640   

அ வைடக் கூ  64,800   

மகசூல் தின ம் 45 கிேலா 
தம் எட்  மாதங்க க்கு 

10,800 கிேலா சராசாி 
விைல கிேலா . 15. 

  1,62,000 

ெமாத்தம் 80,040 1,62,000 

நிகர லாபம்   81,960 

இந்த வ மானம் சராசாி மகசூல் மற் ம் சராசாி விைலயின் அ ப்பைடயில் கணக்கிடப்பட் ள்ள . 
விேசஷ நாட்களில் இந்தப் க்களின் விைல பன்மடங்கு அதிகாிக்கும் நிைலயில் வ வாய் கூ தலாக 
கிைடக்க வாய்ப் ள்ள . உழ , பதியன் நாற் , பார் கட் தல், கைளச் ெசல கள் தல் வ டம் மட் ேம 
இந்தத் ெதாைக, அ த்த த்த வ டங்களில் லாபக் கணக்கில் ேசர்ந் வி ம். அதாவ , 6,600 பாய் 
கூ தல் லாபமாகக் கிைடக்கும். 

 


