
இயற்ைகக் குடமிளகாய்....பசுைமக்கு க்குள் காய்க்கு  பணம்! 

 

கால் ஏக்கேர ேபா மான . 50 சதவிகிதம் மானியம். 9 மாதங்கள் காய் கிைடக்கும்.ப வம் தப்பிய 

மைழ, தாங்க யாத நிைலக்குத் தள் ம் வைகயில் தகிக்கும் ெவயில்.. 

ேபான்றவற்ைறெயல்லாம் கூட சமாளித் , ஆண்  வ ம் ேதைவயானவற்ைற விைளவிக்க 

உ வாக்கப்பட்ட தான் பசுைமக்கு ல்! 

ெவளிநா கள் ெப ம்பாலானவற்றில் தக்காளி, கத்திாி உட்பட பல வைகக் காய்கறிகள் 

பசுைமக்கு க்குள்தான் விைளகின்றன. இந்தியாவில் ஆரம்ப காலங்களில் மைலப்பகுதியில், 

ெகாய்மலர்கள் மற் ம் குடமிளகாய் விவசாயத் க்கு மட் ேம பசுைமக்கு ல்கள் 

பயன்ப த்தப்பட்டன. தற்ேபா  சமெவளிப் பகுதிகளி ம் அந்தத் ெதாழில் ட்பத்ைதப் 

பயன்ப த்தத் ெதாடங்கியி க்கின்றனர்.பசுைமக்கு ல் ெவளிநாட் ல் இ ந்  இறக்குமதி 

ெசய்யப்பட்ட ெதாழில் ட்பம் என்பதால், ரசாயனத்ைதக் ெகாட் தான் விவசாயம் ெசய்கிறார்கள் 

99% விவசாயிகள். அவர்களில் இ ந்  ேவ பட்  பசுைமக்கு க்குள் இயற்ைக விவசாயம் 

ெசய்கிறார் தர்ம ாி மாவட்டம், அமானிமல்லா ரம் ெசளந்திரராஜன். 

கால் ஏக்கேர ேபா மான ! 

பத்  பதினஞ்சு ஏக்க ல, சுத்தி அைலஞ்சி விவசாயம் பாக்க ேதா ப்படா  

ெசால்றவங்க க்கு... பசுைமக்கு ல் ஒ  வரப்பிரசாதம். ஏக்கர் கணக்கான நிலத் ல சம்பாதிக்கிற 

பணத்ைத, கால் ஏக்கர்ல சம்பாதிக்கலாம் பசுைமக்கு ல் இ ந்தா” என்  உற்சாகமாகப் ேபசத் 

ெதாடங்கினார் ெசளந்திரராஜன். 

“கிண , ேபார் ெசட்ேடாட பத்  ஏக்கர் நிலமி க்கு. அஞ்சு ஏக்கர்ல ெதன்ைன ைவத்தி க்கிேறன். 

இரண்  ஏக்கர்ல வாைழ, மீதி ன்  ஏக்கர்ல ெநல், காய்கறி  மாத்தி மாத்தி பண்ணிக்குேவன். 



விவசாயம்தான்  ேநரத்ெதாழில்ங்கறதால, அ பத்தி நிைறய விஷயங்கைளச் ேசகாிக்க 

ஆரம்பிச்சப்ேபா..இரண்  வ டத்திற்க்கு ன்  பசுைமக்கு ல்பற்றிக் ேகள்விப்பட்ேடன். 

மானிய ம் கிைடத்தால உடேன கால் ஏக்கர் அள ல பசுைமக்கு ல் அைமத்  ேராஜா 

ேபாட்ேடன். 

இயற்ைகயில் குட மிளகாய்! 

ேராஜா க்கு க்க க்க ரசாயனம் ெகா த: தான் வளர்க்க ம். ஆனால், அ  ஒண் ம் 

சாிப்பட்  வரைல. என்ன ெசய்யலாம்  நிைறய ேபர்கிட்ட ேயாசைன ேகட்டப்ேபா தான், 

‘ஆர்கானிக் உரங்கைளப் பயன்ப த்தி, ேகப் கம் (குடமிளகாய்) ேபா ங்க. நல்லா வ ம்  

ெசான்னாங்க. உடேன அைத ம் ெசயல்ப த்திேனன். நான் எதிர்பார்த்தைத விட நல்ல மகசூ ம் 

லாப ம் கிைடக்க ஆரம்பிக்கேவ, அைதேய ெதாடர ெவ த்திட்ேடன்” என்றவர், 

பசுைமக்கு ல் குடமிளகாய் சாகுப  பற்றி கூறினார். 

ெசம்மண் அவசியம்! 

“1,000 அல்ல  500 ச ர மீட்டாில்தான் பசுைமக்கு ைல அைமக்க ம். அதிகபட்சம் 1,000 

ச ர மீட்டர் அள க்கான கு க்கு மட் ேம ஒ வர் மானியம் ெபற ம். இதற்கு குைறந்த  

கால் ஏக்கர் நிலம் ேதைவ. ெசம்மண் மியாக இ ப்ப  நல்ல . பல தனியார் நி வனங்கேள 

இைத அைமத் த் த ம் பணிையச் ெசய்  வ கின்றன. 

கிழக்கு ேமற்காகப் பாத்தி! 

அ த் .. கு க்குள் கிழக்கு ேமற்காக ன்ற  அகலததில் பாத்தி (ெபட்) அைமக்க ேவண் ம். 

ஒவ்ெவா  பாத்திக்கும் இைடெவளி ஒ  அ , உயரம் ஒன்றைர அ ம் இ க்க ேவண் ம். 

அைதய த் , ெசாட்  நீர்ப்பாசனக் குழாய்கைள அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 250 அ  நீளம், 

50 அ  அகலத்தில் உள்ள கு ல் 60 பாத்திகள் அைமக்க ம். 

குட மிளகாய்க்கு நாற்ைறத்தான் நட  ெசய்ய ேவண் ம் என்பதால், பாத்திகள் அைமக்கத் 

ெதாடங்குவதற்கு ன்னேர சிறிய நிழல்வைலப் பசுைமக்கு ல் குழித் தட் களில் 40 கிராம் 

அள க்கான விைதகைள விைதக்க ேவண் ம். குட மிளகாயில் மஞ்சள், பச்ைச, சிவப்  என 

ன்  வண்ணங்கள் இ ப்பதால், ன்ைற ம் சாிக்குச்சமமாக இ ப்ப  ேபால் பார்த் க் 

ெகாள்ள ேவண் ம். 27 நாட்கள் வளர்ந்த நாற்ைற நட  ெசய்யலாம். 

க்ேகாண நட  க்கயம்! 



பாத்தியின் இரண்  ஓரங்களி ம் நாற் கைள 40 ெசன்  மீட்டர் இைடெவளியில் க்ேகாண 

நட  ெசய் , இரண்  நாடக க்கு ஒ  ைற மிதமாக தண்ணீர் விட ேவண் ம். பத்  

நாட்களில் ேவர் பி த்  வி ம். அதி ந்  பாத்தி காயாத அள க்கு தின ம் சிறி  ேநரம் நீர் 

விட்  வரேவண் ம். ெதா ரம் இ வதால், கைளகள் ைளத்  வ ம். நட  ெசய்த 15ம் 

நா க்கு ேமல் கைள எ க்க ேவண் ம். அதன் பிறகு கைளகள் வரா .  

கவாத்  க்கியம்! 

ஒவ்ெவா  பாத்திக்கும் ேநர் ேமேல, பாத்திக்கு இைணயாக கட் க்கம்பிகைள இ த்  இ ற ம் 

கட்ட ேவண் ம். கு ல் அைமக்கப் பயன்ப த்தப் பட் க்கும் இ ம் க் குழாய்களிேலேய 

கட்டலாம். ஒ  ெச க்கு நான்கு பிளாஸ் க் கயிறகள் என்கிற விகிதத்தில், ெச க க்கு ேமேல 

ெசல் ம் கம்பிகளில் கட் த் ெதாங்கவிட ேவண் ம். 

ெச  வள ம்ேபா  கவட்ைட வ வில் ஒ  தண்ைட மட் ம் விட்  விட்  மீதித் தண் கைளக் 

கிள்ளிவிட ேவண் ம். அந்தக் கவட்ைடத் தண் ன் இரண்  ைனகளில் வள ம் தண் கைள ம், 

கவட்ைட ேபாலக் கவாத்  ெசய்  விட்டர்.. ெமாத்தம் நான்கு தண் கள் மட் ம் வள ம். 

ஒவ்ெவா  தண்ைட ம் ேமேல ெதாங்கும் பிளாஸ் க் கயி  நான்கி ம் ஏற்றி விட ேவண் ம். 

கயிற்றின் கீழ்ப்பகுதிைய ெச யில் கட்  விட ேவண் ம். 

80 நாட்களில் அ வைட ! 

50 – ம் நா க்கு ேமல் ெவ த் ப் பிஞ்சு விட ஆரம்பிக்கும். அதன் பிறகு 15 நா க்கு ஒ  ைற 

10 ட்டர் தண்ணீ க்கு 1 ட்டர் பஞ்சகவ்யா என்ற கணக்கில் கலந்  பயிர்கள் மீ  ெதளித்  

விட ேவண் ம். தல் ைற பஞ்சகவ்யா ெதளித்  பத்  நாட்கள் கழித்  ‘பவர் பிளானட் ப் ம்’ 

என் ம் பேயா ஆர்கானிக் ம ந்ைத ேடங்குக்கு (10 ட்டர்) 20 மில்  தம் தண்ணீாில் கலந்  

10 ேடங்க் ெதளிக்க ேவண் ம். ேவ  எந்த ஊட்டங்க ம் ேதைவயில்ைல. 

பச்ைசக்காயாக ேதைவெயன்றால், 65-ம் நா க்கு ேமல் அ வைட ெசய்யலாம். வண்ணமாக மாற 

ேவண் ம் என்றால், 80 தல் 90 நாட்கள் காத்தி ந்  அ வைட ெசய்யலாம். ெதாடர்ந்  

மாதத் க்கு ஏ  ைற என ஒன்ப  மாதங்கள் வைர அ வைட ெசய்யலாம். 

மி வாகக் ைகயாள ேவண் ம்! 

சாகுப ப் பாடம் த்த ெசளந்திரராஜன், “ெப ம்பா ம் கலர் வந்த காய்க க்குதான் நல்ல 

விைல கிைடக்கும். நாங்க, நல்ல நிறம் வந்தபிறகுதான் அ வைட ெசய்கிேறாம். தல் ைற 



அ வைட ெசய்த ேபா  300 கிேலா கிைடத்த . அதற்க த் , 400 கிேலாவி ந்  500 கிேலா 

வைரக்கும் கிைடத்த . சராசாியாக 400 கிேலா என்  ைவத் க் ெகாள்ளலாம். ெமாத்தம் 63 

அ ப் க்கு 25,200 கிேலா க்கு ேமல கிைடக்கும். காைய ெராம்ப மி வாகத்தான் 

ைகயாள ம். இல்ைலெயன்றால் ணாகிவி ம்.  

25 ஆண் கள் தாக்குப் பி க்கும்! 

ஒ  தடைவ கு ல் அைமத்தால் 25 வ டம் வைரக்கும் கூடத் தாங்கும். ஐந்  வ டத்திற்கு ஒ  

ைற மராமத்  ெசய்தால் ேபா ம். இந்த பிளாஸ் க் ஷீட்ைட மாற் வதற்கு 87,000 பாய் 

ஆகும். கு ல் அைமப்பதற்கு ஆ  லட்ச பாய் வைர ெசலவாகும். அதில் 50 சதவிகிதம் மானியம் 

கிைடக்கும். தல் வ டத்திேலேய ெமாத்தச் ெசலைவ ம் எ த்  விட ம். இரண்டாவ  

வ டத்தி ந்  வ டத்திற்கு 7 லட்ச பாய் வைரக்கும் லாபம் பார்க்க ம்” என்றார், 

சந்ேதாஷமாக 

ெதாடர் க்கு: 

ெசளந்திரராஜன்,  

அைலேபசி : 96884 - 74260 


