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க ர் மாவட்டம், சின்னதாரா ரம் பகுதியில் ெச ங்ைக சாகுப  ெசய்  வ கிறார் ரவி.எங்க பகுதியில் 
ங்ைகதான் பிரதானப் பயிர் ஆரம்பத் ல மர ங்ைகதான் இந்தப் பக்கம் சும் இ க்கும். அைதவிட 

அதிக மகசூல் ெகா க்குற ாிய ஒட் ரக ெச ங்ைக வந்த பின்னா , எல்லா ம் அ க்க மாறிட்டாங்க. 
ஆனா ம் மர ங்ைகேயாட சுைவக்காக அங்கங்க ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் விட்  ெவச்சு க்காங்க. அ  
மாதிாி நா ம் அம்ப  மரங்கைள ெவச்சு க்ேகன்” என்ற ரவி, அைதப் பற்றி சிலாகித்தார். எனக்கு, 
கிணத் ப் பாசனத்ேதாட நாலைர ஏக்க க்கும் ெகாஞ்சம் கூ தலா நிலமி க்கு. ப வத் ேகத்த 
ெவள்ளாைம ெவச்சு எ த் க்குேவன். ஆரம்பத் ல ரசாயன விவசாயம்தான் ெசஞ்சுக்கிட் ந்ேதன்.  

நா  வ ஷத் க்கு ன்ன ேவளாண் ைற அதிகாாி  பாலகி ஷ்ணன் தான் என்ைன இயற்ைக 
விவசாயத் க்கு மாத்தினார். அ  ெதாடர்பான கூட்டங்க க்குக் கூட் ட் ப் ேபாய், நிைறய விஷயங்கைள 
நான் கத் க்கற க்கு காரணமா இ ந்தார். அ க்கப் றம்  வ ஷமா க்க இயற்ைக வழியில் தான் 
என்ேனாட விவசாயம் நடக்கு . 

சாகுப  ைற 

நல்ல ெசம்மண் நிலத்தில் ஒ  ஏக்கர்ல க ம் ம், அைர ஏக்கர்ல ெச  ங்ைக ேபாட்ேடன். ங்ைக, 
ெசம்மண்ணில் நன்கு வள ம். இதற்கு கார்த்திைகப் பட்டம் ஏற்ற . நிலத்ைதத் ேதர்  ெசய்த டன் 2 ப்பர் 
ெதா ரம், 1 டன் ேகாழிக்குப்ைப ஆகியவற்ைறக் ெகாட்  இைறத் , இரண்  உழ  ஓட்ட ேவண் ம். 
பிறகு, ஐந்  அ  இைடெவளியில் ெசாட் நீர்ப் பாசனம் தயார் ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். ெச க்கு ெச  
ஆற , வாிைசக்கு வாிைச பத்த  இைடெவளி இ க்குமா  மண்ெவட் யால் ேலசாக சுரண்  அதில் 
விைதைய இட்  ட ேவண் ம்.ெகாஞ்சம் விைதகைள நாற் ப் ைபயில் ேபாட்  வாளியில் 
தண்ணீர்விட்  தனியாகப் பராமாித்  வர ேவண் ம். அைர ஏக்க க்கு 250 கிராம் விைதகள் ேதைவப்ப ம். 
8-ம் நாள் விைதகள் ைளத்  வ ம். அந்த சமயத்தில் எங்காவ  விைதகள் ைளக்காமல் இ ந்தால், 
தனியாக பராமாித்  வ ம் நாற் களில் இ ந்  எ த்  நட  ெசய் விட ேவண் ம். விைதகள் ைளத்  
வ ம் வைர அதிக தண்ணீர் ெகா க்க ேவண் ம்.  

அதன் பறகு, வாரம் இ ைற தண்ணீர் விட்டால் ேபா ம்.20-ம் நா க்கு ேமல், ெச கள் அைரய  உயரம் 
வளர்ந்தி க்கும். இைத சாியாக கவனித் , அைனத் க் ெகா ந் கைள ம் கிள்ளிவிட ேவண் ம். 
அப்ேபா தான் பக்கவாட் ல் ேபாத் கள் தைழத்  வ ம். 30-ம் நா க்கு ெமல் ஒ  தடைவ ெகா ந்  
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கிள்ள ேவண் ம். அதிகமாகக் கைளகள் மண் னால் மட் ம் கைள எ த்தால் ேபா ம். ேலசான கைளகள் 
என்றால், எ க்கத் ேதைவயில்ைல.ெச கைள ஆ  அல்ல  ஏ  அ க்கு ேமல் வளர விடாமல், கவாத்  
ெசய்  ெகாண்ேட இ க்க ேவண் ம்.இயற்ைக விவசாயம் என்பதால் நாள்கணக்கில்  அட்டவைண 
ைவத்ெதல்லாம் உரங்கள் இடத் ேதைவயில்ைல. ெச யில் ஏதாவ  ஊட்டம் குைறந்தால் மட் ம் 
ெதா ரம் அல்ல  ேகாழிக்குப்ைப இடலாம். ெதாடர்ந்  ேகா த்திரத்ைத மட் ம் ெசாட் நீேரா  கலந்  
விட்டால், காய்கள் நல்ல க ம்பச்ைச நிறத்தில் வ ம்.  

ச்சித் தாக்குதல் வந்தால் மட் ம், ச்சிவிரட்  தயார் ெசய்  ெதளித் க் ெகாள்ளலாம். இைலகள் மஞ்சள் 
வண்ணத் க்கு மாறினால்,அந்த இைலகைள மட் ம் கழித்  விட் , 300 மில்  பஞ்சகவ்யாைவ பத்  

ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  ெதளித்தால், சாியாகிவி ம். 
90-ம் நா க்கு ேமல்  எ த் , 120-ம் நா க்கு ேமல் அ வைடக்குத் தயாராகி வி ம். காய்களின் 
இ ப்ைபப் ெபா த்  வாரம் ஒ  ைற அல்ல  இ  ைற அ வைட ெசய்யலாம். ஆனால், காய்கள் 

ற் வதற்குள் அ வைட ெசய்ய ேவண் ம் என்ப  தான் க்கியமான . ெதாடர்ந்  கவாத்  மட் ம் 
ெசய்  ெகாண் , ேதைவப்ப ம் ெபா   ஊட்டங்கள் ெகா த்  வந்தால்.. ன்  வ டங்கள் வைர 
அ வைட ெசய்யலாம்.ஆரம்பத்தில் ஓர் அ வைடக்கு 100 தல் 150 கிேலா வைர காய்கள் கிைடக்கும்.  

ேபாகப் ேபாக அதிகாிக்கும். அதிக பனிப்ெபாழி , அைடமைழக்காலங்கள் தவிர, ஆண்  வ ம் காய் 
வரத்  இ ந்  ெகாண்ேட இ க்கும். தல் ஆண் ல் எட்  டன் மகசூல் கிைடக்கும். அ த்த இரண்  
ஆண் களில் தலா பத்  டன் க்கு ேமல் மகசூல் கிைடக்கும்.பக்கத் ல இ க்குற ல ர் சந்ைதயிலதான் 
காய்கைள வித் க்கிட்  இ க்ேகன். 25 காய்களா ெவச்சு ெவச்சுக் கட் தான் சந்ைதக்கு எ த் க்கிட் ப் 
ேபாேவாம். ஜீன் மாசத் ல ஒ  கட்   பா வைரக்கும்கூட விைல ேபாச்சு. ஜீைல மாச ஆரம்பத் ல 
ஒ  கட்  இ பத்தஞ்சு பாய்க்குதான் ேபாயிகிட் க்கு. வழக்கமா கூர்த்த நாள், பண் ைககைள ஒட்  
நல்ல விைல கிைடக்கும். மத்த நாட்கள்ல இறங்கி ம். எப்ப ப் பார்த்தா ம் சராசாியா கிேலா க்கு 
பதினஞ்சு பா கண் ப்பா கிைடக்கும்.  

 

 
 

  

 


