
ஒ  ஏக்கர் நிலம் மாதம் 7,500 பாய் இயற்ைக இைல வாைழ இனிய வ மானம் 

 

 

பழனிச்சாமி கூ ைகயில் தக்காளி, ெவண்ைட, கத்திாி, மிளகாய்  காய்கறி விவசாயத்ைத ம் இயற்ைக 
வழியில ெசஞ்சு க்ேகன். வாைழ, ெதன்ைன  பண்ணிக்கிட் க்ேகன். 
 
வாடல் ேநாைய வர விடாத அக்னி அஸ்திரம் 
 
நிலத்ைதப் தி பறக்க ஒ ைற உ  5 ராக்டர் ெதா ரம், 5 ராக்டர் ேகாழி எ  ஆகியவற்ைறக் 
ெகாட்  இைறத் , மீண் ம் இரண்  ைற ராக்டர் லம் உழ  ெசய்ய ேவண் ம்.  பின் வாய்க்கால் 
அைமத் , நாலைர அ க்கு ஒன்  என்ற விகிதத்தில் நாட் வாைழக் கன்  நட  ெசய்ய ேவண் ம். கன்ைறச் 
சுற்றி வட்டப்பாத்தி எ க்க ேவண் ம்.  
ஒ  ஏக்காில் 2,000 கன் கைள நட  ெசய்யலாம். வாரம் ஒ  ைற தண்ணீர் பாய்ச்சினால் ேபா ம். 2 மற் ம் 
4-ம் மாதங்களில் மண்ெவட்  லம் கைள எ த் , மண் அைணப்  ெசய் , ஒவ்ெவா  கன் க்கும் இரண்  
ைகயள  (500கிராம்) மண்  உரம் மரத்தின் ேவர்ப்பகுதியில் தலா 250 கிராம் ேவப்பம் பிண்ணாக்ைக 
ைவத்  ட ேவண் ம். இ  ற் ைவக் கட் ப்ப த் ம். நடவி ந்  நான்கு மாதங்கள் வைர மாதம் ஒ  

ைற, 100 ட்டர் தண்ணீாில் 3 ட்டர் அக்னி அஸ்திரம், 3 ட்டர் ேகா த்திரம் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். 
இ  வாடல்ேநாையக் கட் ப்ப த் ம். 

 

வாைழ த ம் வ மானம், மாதம் பாய் 7,500 

 

ஐந்தாவ  மாதத்தில் இ ந்  ெதாடர்ந்  எட்  மாதங்கள் வைர இைலகைள அ க்கலாம். அதற்குள் பக்கக் 

கன் க ம் நன்கு வளர்ந்  வி ம். அதில் ன்ைற மட் ம் நி த்திவிட்  மற்றவற்ைறக் கழித் விட 

ேவண் ம். ெதாடர்ந்  பக்கக் கன் களில் இ ந் ம் இைல அ க்கலாம். இ ேபால ன்  ஆண் க க்குத் 

ெதாடர்ந்  இைலைய அ வைட ெசய்யலாம். பக்கக் கன்  ெபாிதாக வளர்ந்த பிறகு, தாய் மரத்ைத ெவட் த் 

ண் களாக்கி ேதாப்பி ள் ேபாட்  விட்டால், அைவ மட்கி நிலத் க்கு உரமாகி வி ம். 

“தைலவாைழ இைல, ந  இைல, பக்கக் கன் ல வர்ற இைல  ஒ  நாைளக்கு 500 இைல வைரக்கும் 

அ க்கலாம். ஒவ்ெவாண்ைண ம் தனித்தனியா தரம் பிாிச்சு அன்னன்னிக்கு தின ம் மார்க்ெகட் க்கு 



ெகாண்  ேபானா, கல்யாண சீசன் சமயத் ல மாசம் இ பதாயிரம் பா வைரக்கும் கிைடக்கும். மத்த 

மாசத் ல பத்தாயிரம் பா வைர கிைடக்கும்.  

ெதாடர் க்கு  
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