
ெப த்த லாபம் த ம் ெப  ெநல்  + சப்ேபாட்டா கூட்டணி 

 

நாகர்ேகாவி ல் இ ந்  12 கிேலா மீட்டர் ெதாைலவில் உள்ள  ேமல 

ெதாிசனங்ேகாப் .ெதன்ைன, ெப ெநல்  என ேதாட்டக்கைலப் பயிர்கைள சாகுப  ெசய்கிறார் 

மணியன்.“கல் ாியில் ப த் க்ெகாண்  இ ந்த காலகட்டத்திேலேல அப்பாேவாட ேசர்ந்  

விவசாயத்ைத ம் பார்த்  ெகாண் தான் இ ந்ேதன். அந்த ேநரத்தில் எங்க க்கு க்க ெநல் 

விவசாயம்தான.கட் ப யான விைலயில்ைல, ேவைலயாட்கள் பற்றாக்குைற  ஏகப்பட்ட 

பிரச்சைன. 

அதனால் ெகாஞ்சம் இடத்தில் ெதன்ைன, வாைழைய சாகுப  ெசய்ேதாம்.எங்கள் பகுதியில் 

அதிகமாக காற்  சுகிற பகுதி. அதனால் வாைழ மரங்கள் சாிந்  ெப ந்ெதால்ைலயாக 

இ ந்த .அந்த சமயத்தில்தான் தற்ெசயலாக ெப ெநல்  ெதாடர்பான க த்தரங்கில் கலந்  

ெகாண்ேடன். அ ெதாடர்பானத்ெதாழில் ட்பங்கைளத் ெதாிந்  ெகாண்  வந்த 

நான்,உடன யா சாகுப யி ம் இறங்கிவிட்ேடன். 

எனக்கு இயற்ைக விவசாயத்தில் ஆர்வம் அதிகம்.ெநல்  ேபாட ம்  ழ  எ த்த ம் 

என்ேனாட ெரண்  ஏக்கர் நிலத்ைத இயற்ைக விவசாயத் க்குத் தயார்ப த்திேனன். ஒ  

வ டத் க்கு எந்த விவசாய ம் பண்ணாமல், தைழச்சத் க்காக சணப்  விைதத் , மடக்கி உ  

ேபாட்ேடன்.நன்றாக பக்குவப்பட்ட ம், ேசாதைன அ ப்பைடயில் இயற்ைக ைறயில் ெரண்  

ஏக்காேல ம் ெப ெநல் ைய நட் , ஊ பயிரா சப்ேபாட்டாைவ ம் சாகுப  ெசய்ேதன்.நல்ல 

மகசூல் கிைடக்கேவ.ஐம்ப  ஏக்காில் ெப ெநல்  ேபாட் ட்ேடன். இன் ம் ஒ  சில மாதத்தில் 

அ வைடக்குத் தயாராகிவி ம்”.  



சாகுப  ைற 

ெநல்  சாகுப க்கு ெசம்மண் நிலம் ஏற்ற . அதி ம் ன்  அ க்கு கீழ் கு ஞ்சரல்கள் உள்ள 

மண்ணாக இ ந்தால், மிக ம் நல்ல . கன்னியாகுமாி மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைர ேம 

மாத ம், மற்ற மாவட்டங்களில் ஜுன், ஜுைல, ஆகஸ்ட் மாதங்களி ம் நட  

ெசய்யலாம்.ெநல் ைய இயல்பான நட  ைற, அடர் நட  ைற என இரண்  ைறகளில் 

நட  ெசய்யலாம்.இயல்பான நட  ைறயில் ெச க்குச் ெச  மற் ம் வாிைசக்கு வாிைச 18 அ  

இைடெவளி இ ப்ப ேபால நடேவண் ம்.இப்ப  ந ம்ேபா  ஏக்க க்கு 130 ெச கள் வைர 

நடலாம். அடர் நட  ைறயில் மரத் க்கு மரம் மற் ம் வாிைசக்கு வாிைச பத்  அ  

இைடெவளிேய ேபா ம்.இதில் ஏக்க க்கு 430 மரங்கள் வைர நடலாம்.இயல்  நட  ைறயில் 

நட  ெசய் ம்ேபா  இைடெவளி அதிகமாக இ ப்பதால், ஊ பயிர் சாகுப  ெசய்யலாம். 

ெநல் யில் ன்றாவ  ஆண் ல் இ ந் தான் வ மானம் என்பதால், தல் இரண்  

ஆண் க க்கான பராமாிப் ச் ெசலைவ ஈ கட்ட, பய  வைககைளப் பயிர் ெசய்யலாம்.இதன் 

லம் ன்  மாதங்க க்கு ஒ  ைற ெதாடர்ந்  வ மானம் கிைடத் க் ெகாண்ேட 

இ க்கும்.பய  வைககைள அ வைட ெசய்த ம் அதன் ெச கைளேய ெநல் க்கு டாக்காகப் 

ேபாட்  விடலாம்.மரவள்ளி, வாைழ, சப்ேபாட்டா என ம் நட  ெசய்  பராமாிப் ச் ெசல கைள 

ஈ ெசய்யலாம்.  

‘ெநல்  சாகுப க்கு அதிக தண்ணீர் உள்ள நிலம் சாிப்பட்  வரா , ன்ற  ஆழம் மற் ம் 

ன்ற  அகலத் க்கு குழி எ த் ,காய்ந்த இைல,ச கைளப் ேபாட்  அதன் ேமல் மண்ைணப் 

ேபாட்  டேவண் ம்.அதற்கு ேமல் பத்  கிேலா அள  ெதா ரத்ைதக் ெகாட் ,ேதாண்  

ைவத்தி க்கும் ேமல் மண்ைண ேபாட்  ய பிறகு, ெநல் ச் ெச ைய நட  ெசய்ய 

ேவண் ம்.ெச ையச் சுற்றி வட்டப்பாத்தி அைமத்  ஒ  கிேலா மண்  உரம் 

ேபாடேவண் ம்.நட  ெசய்த தல் நாள் தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம்.ெதாடர்ந்  தல் ஆ  

மாதங்க க்கு ஒ  நாள் விட்  ஒ  நாள் பாசனம் ெசய்யேவண் ம். 

ஆ  மாதங்க க்குப் பிறகு, ெச க்கு வாட்டம் இல்லாமல் அவ்வப்ேபா  தண்ணீர் பாய்ச்சினாேல 

ேபா ம்.ெப ெநல் ையப் ெபா த்தவைர ஒவ்ெவா  ரக ம் ஒவ்ெவா  சமயத்தில் காய்ப் க்கு 

வ ம். அதற்கு ஏற்ற மாதிாி, காஞ்சன், கி ஷ்ணா, சக்ைகயா, என்.ஏ-7 என பல்ேவ  

ரகங்கைள ம் கலந்  நட்டால், ஆண்  வ ம் வ மானம் பார்க்கலாம்.ெநல் ைய நட  

ெசய்த நான்கு மாதங்களிேலேய  க்க ஆரம்பித்  வி ம். 



அவற்ைற உதிர்த்  விடேவண் ம். ன்  வ டங்க க்கு இப்ப ச் ெசய்ய ேவண் ம். அதன் 

பிறகு காய்ப் க்கு அ மதித்தால் ெநல்  சியாக இ ப்ப டன் மகசூ ம் கூ ம். ெநல் யின் 

ஆ ள் காலம் நாற்ப  ஆண் கள்.ஆனால், ஒவ்ெவா  பதிைனந்  ஆண் க க்கு ஒ  ைற 

காய்ப் த் திறன் குைற ம்.அந்த ேநரத்தில் மரத்தின் பக்க கிைளகைள ெவட்  விட ேவண் ம். 

மீண் ம் விரல் த ம க்கு கிைள வந்த ம் காய்க்க ஆரம்பித்  வி ம். 

 

குழிெய த்தல், ெச , நட ச்ெசல  ஒ  ைற மட் ேம. அ த்த த்த ஆண் களில் அைவ ம் 

வ மானத்தில் ேசர்ந்  வி ம். இவர் சப்ேபாட்டா கன்ைற அரசுத் ேதாட்டக்கைலத் ைறயில் 

இ ந்  இலவசமாக ெபற் ள்ளதால், அதற்கான ெசல ம் கணக்கில் எ த்  

ெகாள்ளப்படவில்ைல (ேமற்ப  கணக்கு மணியன் சாகுப  ெசய் ம் ைறகைள ைவத்  

கணக்கிடப்பட் ள்ள . இைத ஒப்பீட் க் கணக்காக மட் ேம எ த் க் ெகாள்ள ம்).  

ெநல் ைய நட  ெசய்த தல் ன்  ஆண் க க்கு மண்  உரம், கம்ேபாஸ்ட் 

உரக்கலைவைய மரத் க்கு இரண்  கிேலா தம், ஆ  மாதத் க்கு ஒ  ைற ைவக்க 

ேவண் ம். நான்காவ  ஆண் ல் மண்  உரம், கம்ேபாஸ்ட் கலைவைய ன்  கிேலா வைர 

அ ப்பகுதியில் இ ந்  ஒன்றைர அ  தள்ளி குழிெய த்  அதில் ேபாட் , ேமல் மண்ைணப் 

ேபாட்  விட ேவண் ம். மண்  உரத்தில் உள்ள பதினா  வைக ண் யிாிகள் 

ெவயில்பட்  ெசயல்படாமல் ேபாவதற்கு வாய்ப்  இ க்கிற . அதனால், மண் ேபாட்   

வி வதால் ண் யிர்களின் ெசயல்பா  ைமயாகக் கிைடக்கும். தல் நான்கு 

ஆண் க க்கு இேதேபால் உரங்கைளக் ெகா த்தாேல மண் வளமாகிவி ம். பிறகு எந்த உர ம் 



ேதைவப்படா . ேதாட்டத்தில் உள்ள ல், கைளச் ெச கைளக் கைளத்  ெச கைளச் சுற்றி 

டாக்கு ேபாட் க் ெகாள்ளலாம். இைதத் தவிர ேவ  எந்தப் பக்குவ ம் ேதைவயில்ைல. 

ெநல் ையப் ெபா த்தவைர சா ண்ணி, தண் த் ைளப்பான் தாக்குதல் அதிகமாக இ க்கும். 

சா ண்ணிகள் இைலயில் உள்ள பச்சயத்ைதச் சுரண்  வி வதால், இைலகள் ெவளிறிப் 

ேபாய்வி ம். தண் த் ைளப்பான், தண் க்குள் ெசன்  தங்கி வி வதால் மகசூ ம் குைறந்  

வி ம். பஞ்சகவ்யா அ ப்பதன் லம் சா ண்ணிகைள ம், தண் த் ைளப்பாைன ம் 

கட் ப்ப த்தலாம். சாதாரணமாகேவ தண் த் ைளப்பான்கைள அைடயாளம் கண் விட 

ம்.  

மரங்களில் இ க்கும் இவற்ைற சிறிய குச்சிைய ைவத் க் குத்தி, ெவளிேய எ த்  விட 

ேவண் ம். ெபா வாக, பிப்ரவாி தல் ேம ஜுைல தல் ெசப்டம்பா என ஆண் க்கு இரண்  

ைற அ வைட ெசய்யலாம். பல்ேவ  ரகங்கைள ம் கலந்  நட் ந்தால், ஆண்  வ ம் 

அ வைட இ க்கும். ஓராண் க்கு ஒ  ஏக்காில் இ ந்  சராசாியாக நான்கு டன் தல் 5 டன் 

வைர மகசூல் கிைடக்கும். இயற்ைக ைற விைளெபா ட்கள் விற்பைன ெசய் ம் கைடகளில் 

குைறந்த பட்சம் கிேலா க்கு 20 பா ம், அதிகபட்சமாக 40 பா ம் கிைடக்கும். 

சப்ேபாட்டா க்கு தனியாக எந்தப் பராமாிப் ம் ேதைவப்படா . நான்கு ெநல் க்கு மத்தியில் ஒ  

சப்ேபாட்டா என்ற கணக்கில் ெநல் ையப் ேபாலேவ குழி எ த்  நடேவண் ம். 

“ெநல் க்கு ஊ பயிரா சப்ேபாட்டாைவ நட்  ைவத்த  தவிர தனியாக எந்தப் பராமாிப் ம் 

ெசய்யவில்ைல. உர ம் ெகா க்கிறதில்ைல. ெநல் க்கு மட் ம்தான் உரம். ஆனா ம் 

சப்ேபாட்டா நல்ல மகசூல் ெகா த்  காண்  இ க்கிற . சாதாரணமாக சப்ேபாட்டாைவ கிேலா 

5 பாய்  ெவளிவியாபாாிகள் ெகாள் தல் ெசய்கிறார்கள். இயற்ைக விைளெபா ட்கைள 

விற்பைன ெசய்கிற கைடகளில் கிேலா க்கு 25 தல் 30 பாய் வைரக்கும் கிைடக்கிற . 

ெதாடர் க்கு 

மணியன்,  

ெதாிசனங்ேகாப்  

அைலேபசி: 94431-27132 


