
  

 

கட ர் மாவட்டம், சி பாகம் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த  மணிகண்டன் மானாவாாியில் ைகப் பயிரான 

ஓமம் சாகுப  ெசய்  வ கிறார்.கல் ாிப் ப ப்  த்த ம், எண்ெணய் மில் ல ேவைலக்குச் 

ேசர்ந்ேதன். அ  சம்பந்தமா ஆந்திரா பக்கம் ேபான ேபா  ஓமம் சாகுப  ெசய்வைதப் பார்த்ேதன். 

பனிப்ெபாழிைவப் பயன்ப த்திேய மானாவாாியாக  ஓமம் சாகுப  பண்ணியி ந்தாங்க. இப்ப  பல 

மாதிாியானப் பயிர்கைளப் பார்த்தி ந்தா ம், இந்த ஓமம் மட் ம் என் கண் க்குள்ளேய நின் ச்சு. 

ெகாஞ்ச வ டம் கழித் , நான் பார்த் க்கிட் ந்த ேவைல சாிப்பட்  வராததால, அைத விட் ட்  

விவசாயம் பண்ற க்கு வந் ட்ேடன். எங்க க்கு 15 ஏக்கர் நிலம் இ க்கு . பத்  ஏக்க ல மானாவாாி 

விவசாயம்தான். மைழையப் ெபா த்  மக்காச் ேசாளம், ப த்தி, ெகாத்தமல் , எள்  மாத்தி மாத்தி 

சாகுப  ெசய்ேவன். மீதி அஞ்சு ஏக்க க்கு ஏாிப்பாசனம். அதனால, அ ல ெநல் ேபா ேவன். ேபான 

சீசன்ல ெகாத்தமல் க்கு சாியான விைல கிைடக்கல, ஆந்திரா ல நான் பார்த் ட்  வந்த ஓமம் நிைன க்கு 

வந்த . ெகாத்தமல்  ேபாட் ந்த இரண்டைர ஏக்க ல ஓமம் விைதத்ேதன் என்  கூறிகிறார். 

சாகுப  ைற 

ஓமம், 120 நாள் வய  ெகாண்ட  பயிர். ெப ம்பா ம் மானவாாியில்தான் சாகுப  ெசய்வார்கள். 

களிமண்ணில் நன்கு வள ம். ஐப்பசி, கார்த்திைகப் பட்டம் ஏற்ற . இம்மாதங்களில் மைழக்குப் பிறகு 

விைதக்க ேவண் ம். விைதப் க்கு ன் ஏக்க க்கு ன்  ப்பர் என்ற கணக்கில் எ ைவக் ெகாட் க் 

கைலத் , சட் க் கலப்ைப லம் ஓர் உழ ம், ெகாக்கிக் கலப்ைப லம் கு க்கு “ெந க்காக இரண்  

உழ ம் ஓட்ட ேவண் ம். பிறகு, 2 கிேலா  ஓம விைதகைள, 2 கிேலா மண டன் கலந்  ஒ  அ  

இைடெவளியில் வி வ  ேபால பரவலாக விைதத்  ஒ  சால் ெகாக்கிக் கலப்ைப ெகாண்  மண்ைணப் 

ரட் விட ேவண் ம்.விைதத்த 9 –ம் நாள் ைளத்  வ ம்.20-ம் நாளில் ஒ  கைள எ க்க ேவண் ம். 

ஓமத்தில் காரத்தன்ைம இ ப்பதால் ச்சி, ேநாய் தாக்குவதில்ைல. அதனால் ச்சிக்ெகால் கள் எ ம் 

ேதைவேய இல்ைல.  

            ஓமம் ெசாிமானத் க்கு மட் மல்ல, ெசழிப் க்கும்! மானாவாிக்ேகற்ற மகத்தான பயிர் 



அேதேபால எந்த உர ம் ெகா க்க ேவண் ய அவசிய ம் இல்ைல. மைழகூட ேதைவயில்ைல. ஓமத்ைதப் 

ெபா த்த வைர விைதக்கும் ேபா  மட் ம், ஈரம் இ ந்தால் ேபா ம். ைளத்த பின் பனிக்காற்றில் 

இ க்கும் ஈரப்பதத்ைத பயன்ப த்திேய வளர்ந்  வி ம். இைதக் கால்நைடகள் சாப்பி வதில்ைல, 

அதனால் பா காப்ப ம் எளி . 60-ம் நாளில் ெவ க்கும். 120-ம் நாளில் அ வைடக்குத் தயாராகி வி ம். 

அ வைட ந்த உடன் விைதகைள வட்டமாகப் பரப்பி மா  அல்ல  ராக்கடர் லமாக தாம்  

அ த் , விைதகைளத் தனியாகப் பிாித்  விடலாம். ஒ  ஏக்காில் 150 தல் 200 கிேலா வைர விைதகள் 

கிைடக்கும். 

அ வைட  

ஏக்க க்கு 170 கிேலா மகசூல் கிைடத்த . கிேலா  பாய்க்கு விற்பைனயாகிய . சீசன்ல இ  

பா வைரக்கும்கூட விைலேபாகும். அதாவ , நவம்பர் மாசத் ல இ க்கு நல்ல கிராக்கி இ க்கும். 

ெகாத்தமல்  விைளயற க்ேகத்த எல்லா நிலத் ல ம் ஓமம் நல்லா வள ம்.இ க்கு உலக அள ல ேதைவ 

இ ப்பதால் விற்பைனக்குப் பிரச்சைன இல்ைல. எப்ெபா  ேவண் மானா ம், விற்பைன ெசய்ய 

ம். ேசலம் பகுதியில் ஓமத்ைத வாங்குகிற நிைறய வியாபாாிகள் இ க்கிறார்கள். அரசு ஒ ங்கு ைற 

விற்பைனக் கூடம் லமாக ம் விற்பைன ெசய்யலாம். 


