
ஈாிேயாைபட் சிலந்திக்கு கற்றாைழ! 

 

விண்ேணா ம் கிேலா ம் விைளயா  அ கில் ேமற்குத் ெதாடர்ச்சி மைலத் ெதாடர்… 

காயப்பட்ட பச்ைச டலங்காய்களாக கண் க்கு எட் ய ரம் வைர படர்ந்  கிடக்கும் ெநல் 

வயல்கள்… இைடயிைடேய ேதாைகத் ேதாரணம் சும் க ம் த் ேதாட்டங்கள்… இப்ப  

இயற்ைகயன்ைன ஜீவேனா  வா ம் ெகா மம் கிராமத்தில்… இயற்ைக ேவளாண்ைமேயா … 

ைக ஆராய்ச்சிகைள ம் ேமற்ெகாண் க்கிறார் 75 வய  ெபாியவர் பிைறசூ ப் பித்தன். 

உ மைலப்ேபட்ைடயில் இ ந்  பழநி ெசல் ம் வழியில்தான் இ க்கிற  இந்த ெகா மம். 

இங்ேக ள்ள தன் ைமயத் ேதாட்டத்தில், மஞ்சள்ெவயில் ம தாணி சும் மாைல ேநரத்தில் 

உலாவிக் ெகாண் ந்த அந்தப் ெபாியவைர சந்திப்ேபாம். மகிழ்ச்சி ெபாங்க வரேவற்  ேபச 

ஆரம்பித்தார். 

அவ க்கு ெமாத்தம் 37 ஏக்கர் விவசாய நிலம் இ க்கிற . அ  30 ஏக்க க்கு கிணற் ப் பாசனம். 

7 ஏக்காில் அமராவதி ஆற் ப் பாசனம் நடக்கிற . கடந்த நான்கு வ ஷமாக க்க க்க 

இயற்ைக விவசாயம் தான் ெசய்கிறார். 10 ஏக்கர்காில் ெதன்ைன, 20 ஏக்காில்70 மாமரங்கள், 300 

உாிகம் ளி மரங்கள், 500 ெப ெநல் , 500 சப்ேபாட்டா மரம் ைவத்தி க்கிறார். ஊ பயிராக 

ஏகப்பட்ட ைகச் ெச கைள ைவத்தி க்கிறார். ெதன்ைன மற் ம் மா ஆகிய பயிர்களில், தான் 

கைடபி க்கும் ெதாழில் ட்பங்கள் பற்றி விவாித்தார். ெதன்ைன வ ம் ெசாட்  நீர் பாசனம் 

அைமத் ள்ளார். இந்த நிலங்களில் உழ  ேபாட்  நான்கு வ டமாகிற . ள், 

விஷச்ெச கைளத் தவிர மற்றச் ெச , ெகா கைள அகற் வதில்ைல. பாசன நீ டன் பஞ்ச 

காவ்யா, அ தக்கைரசல் கலந்  ேபாகும்ப  பம்ப்ெசட் குழாயில் ேடங்க் இைணந் ள்ேளன். 

ஒவ்ெவா  பாசனத்தி ம் பஞ்சகாவ்யா, அ தக்கைரசல் என மாறி, மாறி ெசன்  ெகாண்ேட 

இ க்கும். ெதன்ைன மரத்ைத சுற்றி ம் ேசாற் க்கற்றாைழ பயிர் ெசய் ள்ேளன். கற்றாைழயின் 



கசப் த் தன்ைம, ெதன்ைன ேவர்க க்கு ேபாகிற . இணம் கு ம்ைபகள் அதிக அளவில் 

உதிர்வ ம் நின் விட்ட . 

சராசாியாக ஒ  மரத்தில் இ ந் , 40 நாட்க க்கு ஒ  ைற 20 தல் 25 ற்றிய காய்கைள 

அ வைட ெசய்கிேறன். ேதங்காயின் தரம், ெகாப்பைறயின் பிழிதிறன் அதிகாிக்கிற . ஆண் க்கு 

இ ைற மரத் க்கு மரத் க்கு 10 கிேலா ெதா ர ம், ஒ  ைற 5 கிேலா மண்  உர ம் 

ெகா க்கிறார். இயற்ைக உரங்கைள ப வமைழ காலத் க்கு ன்பாக ெகா ப்ப  மிக ம் 

சிறந்த  என்பதால், அைத கைடபி ப்பதாக கூ கிறார். ெதாடர்ந்  ேதாப்பி ள் வி கின்ற 

ெதன்ைன மட்ைடகைள ெவட் , மரத்ைதச் சுற்றி ம் டாக்காகப் ேபாட்  வி வதால், தண்ணீர் 

பற்றாக்குைற ஏற்ப ம் ெவயில் காலங்களில் ஈரம் காக்கப்ப வ டன், மட்கி எ வாக ம் 

மாறிவி கின்றன ெதன்ைன கழி கள். 

மாமரங்கள், ைத மாதம் ெவ த்  பிஞ்சு பி க்கும் த ணத்தில் 500 மில்  பஞ்சகாவ்யாைவ, 10 

ட்டர் நீாில் கலந்  ைக ட்டம் ேபால வாரம் ஒ  ைற ெதளிக்க ேவண் ம். இப்ப  வாரம் 

உ ைற ெதளிக்க ேவண் ம். இப்ப  ெசய்வதால், க்கள் எல்லாம் உதிராமல் நிற்கும். 

காய்கள் வள ம் சமயத்தில் மீன் அமிலம் 50 மில் ைய பத்  ட்டர் நீாில் கலந் , இரண்  

ைற ெதளிக்க ேவண் ம். காய்கள் அைமத் ம் தரமாக வளர இ  அவசியம். அ தக்கைரசல் 

இரண் ம் கலந்  ெசல்வதால் ேவர் அ கல் ேநாய் தாக்குவதில்ைல. ஆண் க்கு ஒ ைற 

கவாத்  ெசய்த ைகேயா  மைழக் காலங்களில் மரத் க்கு 10 கிேலா ெதா ரம் இ வ  

அவசியம். பழஈக்களின் ‘ஸார்வாக்கள்’ ேதாைலச் சுரண் , ேசதப்ப த் ம். அைதத் தவிர்க்க 

ைக ம ந்  தயாாித் ப் பயன்ப த் கிறார். 

மாமரத் க்கு மட் மல்ல… ேதாட்டத்தில் இ க்கின்ற சர்ேபாட்டா, ெநல் , உாிகம் ளி என 

எல்லா பழப்பயிர்க க்கும் அேத ைறையத்தான் கைடபி க்கிறார்.ெதாழில் ட்பங்கைள ேபசி 

த்த விைறசூ ப்பித்தன், இயற்ைக ைறயில் காய்கறி சாகுப ம் ெசய்கிறார். ஆற் ப் 

பாசனத்தில் 6 ஏக்கர்களில் ஒன்ைற நாற்  ைறயில் ெநல் சாகுப  ெசய் , ஏக்க க்கு 25 

குவிண்டால் மகசூல் எ க்கிறார். இயற்ைக விவசாயம் ெசய்வதால் அவ க்கு அதிகமான மகசூல் 

கிைடப்பதில்ைல. ஆனால் மற்ற இரசாயன விவசாயிக க்கு கிைடக்கிற அேத அள க்கு 

கிைடக்கிற . அேத சமயம் அவர்கள் அள க்கு இவர் ெசல  ெசய்வதில்ைல என்கிறார்.ேநாய் 

இல்லாத அ த்த தைல ைறக்கான உணைவ ம், ைககைள ம் விட் ச் ெசல்கிேறன் என்ற 

ெப ைமேய ேபா ம் என விைடெபற்றார். 


