
  

 

நான் ஒ  ஏக்கர் நிலத் ல, அைரக்கீைர, ைளக்கீைர, ெபான்னாங்கன்னி, பச , மணத்தக்காளி, சி கீைர, 
ளிச்சக்கீைர  ஏ  வைகயான கீைரகைள சாகுப  ெசய்ேறன். இப்ப  பல கீைரகைள ஒ ேசர ெகாண்  

ேபானா, ஒ  கீைரயில குைறச்சலா வ மானம் வந்தா ம், இன்ெனா  கீைரயில் கூ தலா கிைடச்சு ம்”. 
‘கீைரையப் ெபா த்தவைர எல்லா காலங்களி ம் நன்றாக வள ம். குறிப்பாக ேகாைட காலத்தில் விைளச்சல் 
அதிகமாக இ க்கும் அைனத்  வைகயான மண்ணி ம் கீைர ெசழித்  வள ம். களிமண் பகுதிகளில் 
விைளச்சல் அேமாகமாக இ க்கும். 
ஒ  ஏக்கர் நிலத்தில் கீைர சாகுப  ெசய்ய, இரண்  டன் ெதா ரம் ேபாட் , மண்ணில் கட் யில்லாத 
அள க்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம். கீைர சாகுப யில் ெதா ரம் மிக அவசியம். அ ரமாக ெதா ரம் 
ெகா த்தால், ரசாயன உரத் க்கானச் ெசல  மிக ம் குைற ம். பத்த  நீளம், ஆற  அகலத்தில் பாத்திகள் 
எ த் , நிலத்தின் அைமப் க்கு ஏற்ப வாய்க்கால் அைமத்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
ஒ  ஏக்காில் ஏ  கீைர 
பிறகு, 30 ெசன்ட் நிலத்தில் ஒ  கிேலா அைரக்கீைர, 30 ெசன்டீல் ஒன்றைர கிேலா ைளக்கீைர : 5 ெசன் ல் 
100 கிராம் மணத்தக்காளி, 10 ெசன் ல் கால் கிேலா பச  5 ெசன் ல் அைர கிேலா ளிச்சக்கீைர 10 ெசன் ல் 
அைர கிேலா சி கீைர என்  விைதகைள மணேலா  கலந்  பரவலாகத் ெதளிக்க ேவண் ம். மீத ள்ள 10 
ெசன் ல் 50 கட் கள் ெகாண்ட ெபான்னாங்கன்னி ெச ைய ெந க்கமாக நட  ெசய்  உடேன தண்ணீர் 
பாய்ச்ச ேவண் ம். ம ப ம் 3-ம் நாள் தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். 10-ம் நாள் 25 கிேலா பாக்டம்ஃபாஸ், 25 
கிேலா ாியாைவத் ெதளித் , தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். 16-ம் நாள் ம ப ம் தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். 
பிறகு நான்கு நாட்க க்கு ஒ  ைற தண்ணீர் பாய்ச்சினால் ேபா ம். 
ெபா வாகேவ, கீைரக்கு சற்  காய்ச்சலான பாசனம் இ ந்தால் நல்ல . அேதசமயம், நான்கு நாட்க க்கு 
ேமல் தண்ணீர் பாய்ச்சாமல் இ ந்தால், வாடத் ெதாடங்கிவி ம். விைதத்த 25-ம் நாளி ந்  ஏ  வைகயான 
கீைரைய ேம அ வைட ெசய்யத் ெதாடங்கலாம். 
 

ைளக்கீைர : ைளக்கீைரைய ேவேரா  அ வைட ெசய்ய ேவண் ம். தின ம் சராசாியாக 300 கட் கள் 
தம் பத்  நாட்க க்கு வாயிரம் கட் கள் கிைடக்கும், ஒ  கட்  சராசாியாக இரண்  பாய் விைல 

கீைர சாகுப  - ஒ  ஏக்கர் ஒ  வ டம் .1,80,000 



ேபாகும். 30 ெசன் ம் ைமயாக அ வைட ந்த ம், இரண்  ன்  நாட்கள் கழித்  பாத்திைய 
நன்கு ெகாத்திவிட் , சுமார் 500 கிேலா ெதா ரம் ேபாட்  மண்ைண சமப்ப த்தி, மீண் ம் ைளக்கீைர 
சாகுப ையத் ெதாடங்கலாம். இேதேபால் ஒர் ஆண் க்கு சுமார் ஒன்ப  தடைவ சாகுப  ெசய்யலாம். 

ைளக்கீைரையத் தவிர, மற்றக் கீைரகள் அைனத் ேம கிள்ளக் கிள்ள ளிர்த் க் ெகாண்ேட இ க்கும், ஒ  
ைற விைதத் , பல மாதங்கள் அ வைட ெசய்  ெகாண்ேட  இ க்கலாம். மற்றக் கீைரகள் அைனத் க்கும் 

ேசர்த்  மாதம் ஒ  ைற 5 கிேலா ாியாைவப் ேபாட்  தண்ணீர் பாய்ச்சினால், ெசழிப்பாக வளர்ந்  
ெகாண்ேட இ க்கும். 
 
சி கீைர: 
சி கீைரைய தின ம் ஒ  ெசன்ட் அள க்கு அ வைட ெசய்ய ேவண் ம். பத்  நாளில் பத்  ெசன்ட் 
அ வைட ந்  வி ம். பதிேனாராவ  நாள் ம ப ம், தல் நாள் அ வைட ெசய்த இடத்தி ந்  
அ வைடையத் ெதாடங்கலாம். இேதேபால ன்  மாதம் வைர அ வைட ெசய்யலாம். தின ம் 40 கட் கள் 

தம் ன்  மாதத்தில் ெமாத்த மகசூலாக 3,600 கட் கள் கிைடக்கும். ஆண் க்கு ன்  ைற சாகுப  
ெசய்யலாம். ஒவ்ெவா  ைற ம் பாத்திையக் ெகாத்தி, ெதா ரம் ேபாட் , விைதகைளத் வ ேவண் ம் 
 
அைரக்கீைர: 
அைரக்கீைரைய தின ம் 200 கட் கள் தம் அ வைட ெசய்தால், இ ப  நாள் கழித்  ம ப ம் தல் 
நாள் அ வைட ெசய்த இடத்தி ந்  அ வைடையத் ெதாடங்கலாம். ஐந்  மாதம் வைர ெதாடர்ந்  மகசூல் 
கிைடக்கும் ஒ  நாைளக்கு 200 கட் கள் தம் ெமாத்தம் 30 ஆயிரம் கட் கள் கிைடக்கும். ைமயாக 
அ வைட ந்த பிறகு இரண் , ன்  நாட்கள் கழித்  மீண் ம் அேத பாத்தியில் மண்ைணக் ெகாத்தி, 500 
கிேலா ெதா ரம் ேபாட் , அைரக்கீைர சாகுப ையத் ெதாடங்கலாம். ஆண் க்கு இரண்  ைற 
இந்தக்கீைரைய சாகுப  ெசய்யலாம். 
 
மணத்தக்காளி: 
மணத்தக்காளிக் கீைரைய தின ம் இ ப  கட் கள் தம், ஐந்  மாதம் வைர சுழற்சி ைறயில் அ வைட 
ெசய்தால், 3,000 கட்டகள் கிைடக்கும். ஐந்  மாதம் கழித்  மீண் ம் பாத்திையக் ெகாத்தி, ெதா ரம் 
ேபாட் , விைத வி, சாகுப ையத் ெதாடங்கலாம். 

ளிச்சக்கீைர 
ளிச்சக்கீைரைய தின ம் 30 கட் கள் தம் சுழற்சி ைறயில் அ வைட ெசய்தால், ஐந்  மாதத்தில் 4,500 

கட் கள் மகசூல் கிைடக்கும். இைத ம் ஆண் க்கு இரண்  ைற சாகுப  ெசய்யலாம். 
பச க்கீைர 
பச க்கீைரைய தின ம் 40 கட் கள் தம் சுழற்சி ைறயில் அ வைட ெசய்தால், ஓர் ஆண் ல் ெமாத்த 
மகசூலாக 14, 400 கட் கள் மகசூலாக  ெபற ம். 
ெபான்னாங்கன்னி 
ெபான்னாங்கன்னிைய தின ம் 40 கட் கள் தம் சுழற்சி ைறயில் ஒர் ஆண்  வைர அ வைட ெசய்யலாம். 
ெமாத்த மகசூலாக 14,400  கட் கள் கிைடக்கும் 
 



ஆண்டக்கு 1,80,000 
ஒராண் ல் ஒன்ப  தடைவ ைளக்கீைர, ன்  தடைவ சி கீைர, தலா இரண்  தடைவ அைரக்கீைர, 
மணத்தக்காளி மற் ம் ளிச்சக்கீைர ம், தலா ஒ  தடைவ பச  மற் ம் ெபான்னாங்கன்னிக்கீைர சாகுப  
ெசய்வதன் லம் 1,41,600 கீைரக்கட் கள் கிைடக்கும். ஒ  கட்  சராசாியாக இரண்  பாய் விைல 
ேபாகும். இதன் லம் 2,83,200 பாய் வ மானம் கிைடக்கும். எல்லாச் ெசல ம் ேபாக நிகர லாபமாக சுமார், 
ஒ  லட்சத்  80 ஆயிரம் பாய் கிைடக்கும். 

ஓராண் க்குப் பிறகு, நிலத்தில் உள்ள கீைரச்ெச கைள மண்ேணா  மண்ணாக நன்கு உழ  ஓட் , 
ெதா ரம் ேபாட் , வாய்க்கால் ெவட் , திதாகப் பாத்திகள் அைமத்  மீண் ம். சாகுப ையத் 
ெதாடங்கலாம். விைதக்காக, ெகாஞ்சம் ெச கைள அ வைட ெசய்யாமல் விட் விட்டால், ன்  மாதத் க்கு 
ேமல் ற்றி வி ம். அவற்ைற அ த்  ெவயி ல் காயைவத்தால், விைதபன் உதி ம். அந்த விைதகைள 
சுத்தமாகப் ைடத் , தனியாகப் பிாித்ெத த்  பயன்ப த்தலாம்ெபா வாகக் கீைரயில ேநாய் மற் ம் ச்சித் 
தாக்குதல் அதிகம் இ க்கும்  ெசால்வாங்க. ஆனா, இந்தப்பகுதியில் அந்தப்ப பிரச்சைன இல்ைல. 
பின்காலத் ல மட் ம் ேலசா ள்ளி வி ம். அ ம்கூட தானாேவ கட் ப்ப றதால ச்சிம ந்  
அ க்கறதில்ல. அந்தச் ெசல  சா மிச்சம். “மத்த எல்லா சாகுப ைய விட கீைர சாகுப யில நிச்சய லாபம் 
இ க்கு.  

“கீைரக்கு ெதா ரம் கட்டாயம் ேபாட ம்கிற  பாலபாடம், அேதாட கூ தல் மகசுல் ேதைவயா 
இரக்கறதால, ாியாைவ ம் நாங்க விடாம் ேபாடேறாம். மத்தப  இயற்ைக விவசாயம்கிறத இனிேமதான் 
ேயாசிச்சுப்பார்க்க ம்”. 

 
ெதாடர் க்கு 
குமார் 
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தஞ்சா ர் மாவட்டம் 
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