
பஞ்சமில்லாமல் ெகா க்கும் பசுைமக்கு ல் 

 

காய்கறி சாகுப க்கு நாற்றங்கால் அைமத் விட்  ‘மண்  சாியில்ல, மைழ ெபய்யல, ெவயில் 

ெகா த்த , காத்த க்கு ’ என்ெறல்லாம் லம் ம் விவசாயியா நீங்கள்? உங்கைளப் 

ேபான்ேறா க்குக் ைகெகா க்கேவ காத்தி க்கிற , நிழல்வைலப் பசுைமக்கு ல்’ 

ெதாழில் ட்பம். ஏறத்தாழ பத்தாண் க க்கு ன்னேர இங்ேக இத்ெதாழில் ட்பம் 

அறி கமாகிவிட்டா ம், நாற் ப் பண்ைணகள் ைவத்தி ப்பவர்கள் மட் ம் தான் 

ைவத்தி ப்பவர்கள் மட் ம்தான் அதிகமாக இைதப் பயன்ப த்தி வந்தனர். தற்ேபா தான் 

பரவலாக காய்கறி சாகுப  ெசய் ம் விவசாயிக ம் நாற்  உற்பத்திக்காக 

இத்ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தத் ெதாடங்கி ள்ளனர். 

அவர்களில் ஒ வராக தி ப் ர் மாவட்டம், குண்டடம் அ ேக ள்ள குங்குமப்பாைளயம் 

கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த ேவ ச்சாமி, இந்தப் பசுைமக்கு ல் ெதாழில் ட்பத்தில் நல்ல பலன் 

பார்த் க்ெகாண் க்கிறார். அவர்களின் அ பவத்ைதக் கூ ைகயில்! 

எனக்கு கிணற் ப் பாசனத்ேதாட நான்கு ஏக்கர் நிலம் இ க்கிற  நல்ல ெசம்மண் மிங்கிறதால் 

மக்காச்ேசாளம், ெவங்காயம், மிளகாய்  மாற்றி மாற்றி சாகுப  ெசய்ேவன். சுத் ப்பட்  

க்க ம் தக்காளி, மிளகாய், கத்திாி  காய்கறி விவசாயம்தான் பிரதானம். அ க்கு 

விவசாயிகேள நாற்  உற்பத்தி பண்ணிக்குறதால் ஏகப்பட்ட சிரமங்கள் இ ந்த . நாற்றங்கால் 

ேபாட்டால் விைதத்ததில் க்காவாசிதான் ைளத்  வ ம். அ ல ம் எல்லா நாற் ம் ஒேர 

அளவாக இ க்கா . ெவயில், மைழப் பிரச்ைன ேவற. அதனால்தான் ெப ம்பா ம் நாங்க 

விைலையப் பற்றிக் கவைலப்படாம நர்சாியில் ேபாய் ேதைவப்ப கிற நாற் கைள வாங்கிட்  

வந் கிட் ந்ேதாம். அந்தமாதிாி சமயத்தில்தான் ேதாட்டக்கைலத் ைற க த்தரங்கு ஒண் ல 



கலந் க்குற க்கு வாய்ப்  கிைடத்த . ‘விவசாயிகள் கு வா வந்தால் நாற் ப்பண்ைண, 

பசுைமக்கு ல், பழப்பயிர் சாகுப  பண்ற க்ெகல்லாம் மானியம் கிைடக்கும்  ெசான்னாங்க. 

உடேன எங்க பகுதியி ந்  இ ப  ேபைரத் திரட்  கு ைவ உ வாக்கி ‘நிழல்வைலப் 

பசுைமக்கு ல் நாத் ப்பண்ைண’ அைமக்கற ேவைலகைள ஆரம்பித்ேதன். நீர் வள, நில 

வளத்திட்டத்தில் ஒ  லட்சத்  எட்டாயிரம் பாய் மதிப் ள்ள உபகரணங்கைள மானியமாக 

ெகா த்தாங்க. அைத ைவத்  என்ேனாட நிலத் லேய பத்  ெசன்ட்ல 300 ச ர மீட்டாில் 

பசுைமக் கு ைல அைமத்ேதன். 

ஆரம்பத்தில் எங்க கு  உ ப்பினர்கேளாட ேதைவக்ேகற்ற அள க்கு ஒ  லட்சம் நாற் க்கைள 

உற்பத்தி பண்ணிக்கிட் ந்ேதன். மற்ற விவசாயிக ம் நாற்  ேகட்க ஆரம்பித்ததால் ெசாந்த 

ெசல ல இப்  ன்  லட்சம் நாற் கைள உற்பத்தி பண் கிற அள க்கு 700 ச ர மீட்டர் 

அள க்கு பசுைமக் கு ைல விாி ப த்தியி க்கிேறன். நிலத் ல சமமான பகுதியில் பசுைமக் 

கு ைல அைமத்  அ ல ஃபாகர்  ெசால்ற ைக ட்டம் மாதிாி நீர் ெதளிக்கிற அைமப்ைப 

அைமத்  ெகாள்ள ேவண் ம். பசுைமக் கு ல் இ க்குற தைரதளத்தின் மண்ைணப் பயன்ப த்தி, 

4 அ  அகலத்தில் ஒன்றைர அ  உயரத் க்கு பாத்தி அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

பாத்திேயாட நீளத்ைத நம்ம கு ன் அள க்கு ஏற்ற மாதிாி கூட் க் குைறத் க் ெகாள்ளலாம். 

பாத்தி அைமத்  பின்னா , பிளாஸ் க் ஷீட்ைட ைவத்  அைத  விட ேவண் ம். ேமலதான் 

நாற்  உற்பத்தி பண்ற குழித்தட்ைட ைவக்க ேவண் ம். ஒ  தட் ல் 98 குழிகள் இ க்கும். 100 

அ  நீளத் க்குப் பாத்தி அைமத்தால் அதில் 200 தட் கைள ைவக்க ம். 

தட் களில் உள்ள குழிகளில், ஊட்டேமற்றிய ேதங்காய் நாைர நிரப்ப ம். ஒ  தட் க்கு ஒ  

கிேலா நார் ேதைவப்ப ம். அதற்குப் பிறகு ஒவ்ெவா  குழியில ம் ஒ  விைதைய விைதக்கணம். 

தின ம் ஃபாகர் லமா 10 நிமிஷம் தண்ணி பாய்ச்ச ேவண் ம். கைளகள் வந்தா எ த்  விட 

ேவண் ம். ேவற பராமாிப்  எ ம் ேதைவப்படா . பசுைமக்கு க்கள் ஒேர மாதிாியான 

ெவப்பநிைல பராமாிக்கப்ப றதால் எல்லா நாற் க ம் ஒேர அள ல ைளத்  வ ம். 

அதில்லாமல் ச்சிகள், ஞ்சணத் தாக்குதல் இல்லாம இ க்கும். தக்காளி நாற்  22 நாளில் 

உற்பத்தியாகிவி ம். கா ஃப்ளவர் நாற்  25 நாள்ல ம் மிளகாய், ப்பாளி நாற் கள் 40 

நாள்ல ம் உற்பத்தியாகிவி ம்.பப்பாளி நாற் க்கு குழித்தட்  ேபாதா .  

அதற்கு மட் ம் ெபாிய அள ல இ க்கிற பிளாஸ்எக் டம்ளர்கைளப் பயன்ப த்தலாம். இ ல 

க்கியமானத் ெதாழில் ட்பம் நிழல்வைலப் பசுைமக் கு ம், ஃபாகர் அைமப்  மட் ம்தான். 

அ  லமா எந்த நாற் க்கைள ேவ ம்னா ம் உ வாக்கிக்க ம். கு க்குள்ள நாற்  



உ வாக்குறப்ேபா அ க்கு பட்டெமல்லாம் கிைடயா . வ ஷம் ம் உற்பத்தி பண்ண 

ம். ெபாியள ல இந்தக் கு ைல அைமத்  விவசாயம் ெசய்கிறப்ேபா  பட்டமில்லாமல் 

வ ஷம் ம் காய்கறி சாகுப  பண்ண ம். இந்தக் கு க்கு பயன்ப த்தற வைல 3 

வ டத் க்குத்தான் தாங்கும். அதற்குப் பிறகு திதாகமாத்திவிட ேவண் ம். 40 நா க்குள்ள 

சராசாியாக 5 லட்சம்கிற கணக்கில் வ டத் க்கு 45 லட்சம் நாற் கள் உற்பத்தி பண்ண 

ம்.ஒ  நாற் க்கு சராசாியாக 7 ைபசா லாபம் கிைடக்கும்.17 ெசன்ட் நிலத்தில் 

வ டத் க்கு சராசாியாக 3 லட்சம் பாய் வைர லாபம் கிைடக்கும். 

ெதாடர் க்கு  

ேவ ச்சாமி 
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