
ஏக்க க்கு 2,00,000 பாய் அள்ளிக் ெகா க்கும் இயற்ைக குண் மல்  

 

ஈேரா  மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் அ த் ள்ள சிக்கரசம்பாைளயம் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த 

ஒதிச்சாமி அவர்கள் 15 வ ஷமா  விவசாயம் ெசஞ்சுட்  வர்ேறன். ெரண்  வ ஷமாத்தான் 

இயற்ைக விவசாயத் க்கு மாறியி க்ேகன்.இப்ப ஒ  ஏக்கர்ல குண் மல்  இ க்கு . நல்ல 

ெசம்மண் மி. அேதாட பவானி தண்ணி ேவற. இ  ெரண் ம் ேசர்ந் ட்டதால, ெவைளஞ்சு 

கிடக்கு குண் மல் ” ஆ  தல் மார்கழி வைர குண் மல்  நட க்கு ஏற்ற பட்டம்.  

ேகாைட உழ  ெசய்  நிலத்ைதப் தியாக்கி, 1.5 டன் ெதா ரத்ைதப் பரவலாக 

இைறத் விட் , ம ப ம் இரண்  ைற ஏர் உழ  ெசய்ய ேவண் ம். நான்கு அ  

இைடெவளியில் பார் ைற பாத்தி அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். பாத்திகளில் நான்கு அ  

இைடெவளியில், ஒ  அ  ஆழம், அைர அ  அகலம் ெகாண்ட குழிகைள எ த் க்ெகாள்ள 

ேவண் ம். ஒ  ஏக்க க்கு 2,500 குழிகள் வைர எ க்கலாம். ஐந்  மாத வய ைடய நாற் கைளக் 

குழிக்கு இரண்டாக பதியம்ேபாட்  , உடேன உயிர்த் தண்ணீர் ெகா க்க ேவண் ம். 

ராமநாத ரம் மாவட்டம், தங்கச்சிமடம் பகுதியில் இ ந் தான் தமிழகம் க்க மல்  

நாற் கைள விவசாயிகள் வாங்கி ந கிறார்கள். நாற்  ஒ  பாய் என்கிற விைலயில், 

அங்கி ந்  ெகாண்  வந்  ேநர யாகக் ெகா ப்பதற்கு ஆட்கள் இ க்கிறார்கள்.  

நட  ந்த ம் வாரம் ஒ  தடைவ தண்ணீர்ப்பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம். (ெசாட்  

நீர்ப்பாசன ம் அைமக்கலாம்). தல் ஐந்  மாதத் க்கு மாதம் ஒ  கைள எ க்க ேவண் ம். 

இரண்டாவ  கைள மற் ம் ஐந்தாவ  கைளக்குப் பிறகு, ெச க்கு இரண்  கிேலா தம் மண்  

உரத்ைத ைவத் ப் பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம். ெதாடர்ந்  2 மாதத் க்கு ஒ  ைற 500 ட்டர் 

ேகா த்திரத் டன், 50 கிேலா சாணத்ைதக் கலந்  பாசனத் தண்ணீேரா  ெகா த்தால் ேவர் 

நன்றாக பி த் , ெச கள் ஒேர சீராக தளதளப் டன் வள ம். ெசம்ேபன், ெமாக்குப் , 



ேவர்ப் , இைலச்சு ட் ப் த் தாக்குதைல சமாளிக்க ைகப் ச்சிவிரட்  ெதளித்தாேல 

ேபா ம். நட  ெசய்த 150-ம் நாளில்  ெமாட் கைள அ வைட ெசய்யலாம். 

ஆரம்பத்தில் 10 கிேலா என்  இ க்கும் மகசூல், ெமள்ள உயர்ந்  அதிகபட்சமாக 150 கிேலா 

வைரக்கும்கூட ெசல் ம். குறிப்பாக பிப்ரவாி, மார்ச், ஏப்ரல் மற் ம் ேம மாதங்களில் அதிகபட்ச 

மகசூல் கிைடக்கும். ஜீன், ஜீைல, ஆகஸ்  மற் ம் ெசப்டம்பர் மாதங்களில் 10 கிேலா என்கிற 

அளவில்தான் கிைடக்கும். ஆனால், அந்த சமயத்தில்தான் குண் மல் யின் விைல உச்சத்தில் 

இ க்கும்.  

அ வைட 35 நாள், இைடெவளி 35 நாள் என்கிற வைகயில்தான் குண் மல்  அ வைட 

இ க்கும். அதி ம் கவாத்  ெசய் ம்ேபா  சுத்தமாக அ வைடேய இ க்கா . ஆகக்கூ , 

சராசாியாக ஆண் க்கு 3 டன் மகசூல் கிைடக்கும். 

குண் மல் ச் ெச ைய ஒ  தடைவ பயிர் ெசய் விட்டால், சுமார் 15 ஆண் கள் வைர ெதாடர் 

மகசூல் ெகா க்கும். எனேவ, ெதாடர்ந்  6 மாதத் க்கு ஒ  தடைவ ெச கைளக் கவாத்  

ெசய்வ  அவசியம். 

கிேலா 70 பாய்க்கு குைறச்சு இ வைரக்கு விைல ேபானதில்ல. ேபான வ ஷம் சம்பர் மாசம் 

10-ம் ேததி ஒ  கிேலா  700 பாய்க்கு விைல ேபாச்சு. சராசாியா கிேலா க்கு 80 பாய் 

கிைடக்கும். 

நான் இயற்ைக ைறயில் உற்பத்தி ெசய்றதால, ெரண்  நாள் வைரக்கும்  வாடாம, மலர்ச்சியா 

இ க்கற  ெபாிய வரப்பிரசாதம். அதனால் சில வியாபாாிக, ேதாட்டத் க்ேக வந்  கிேலா க்கு 

20 பாய் கூ தலா ெகா த்  வாங்கிட் ப் ேபாறாங்க. ஒ  நாைளக்கு, ஒ  மா , சராசாியா 10 

ட்டர் ேகா த்திரம், 8 கிேலா சாணம் ெகாடக்கு . எங்கிட்ட ெரண்  மா க இ க்கு. என் 

இ ெபா ள் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்ய இ ேவ ேபா மானதா இ க்கு. 
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