
ெஜட் ேவக லாபத் க்கு ஜீேரா பட்ெஜட் சின்னெவங்காயம் 

 

 

‘சாம்பார் ெவங்காயம்’ என்றைழக்கப்ப ம் சின்னெவங்காயத்ைத, ஜீேரா பட்ெஜட் ைறயில் 

சாகுப  ெசய் , சிறப்பான மகசூல் கண்  வ கிறார்கள் தி ப் ர் மாவட்டம், தாரா ரம் 

அ த் ள்ள எரசினம்பாைளயம் விவசாயத் தம்பதியர் சுப்பிரமணியம் - வஞ்சிக்ெகா . இத்தம்பதி, 

ஏற்ெகனேவ பசுைம வாசகர்க க்கு அறி கமானவர்கள்தான். ஜீேரா பட்ெஜட் ைறயில் மா 

சாகுப யில் மகுடம் சூட் ய இவர்கைளப் பற்றி 2009 ஜீன் 10 ேததியிட்ட இதழில் ‘ஜீவாமிர்தம் 

தந்த ேதவாமிர்தம்’ என்ற தைலப்பில் கட் ைர ெவளியிட் க்கிேறாம். 

ெவங்காய அ வைட ம்மரமாக நடந்  ெகாண் க்க, நம்மிடம் ேபச ஆரம்பித்தார் 

சுப்பிரமணியம். “ ஏற்ெகனேவ  வ ஷமா ெதன்ைன, மா, ெச  ங்ைக  ஜீேரா 

பட்ெஜட்லதான் சாகுப  ெசய்ேறாம். தல் ேபாகத் ல ெகாஞ்சம் மகசூல் குைறஞ்சா ம், ேபாகப் 

ேபாக ஏ கம்தான்ங்கிறத கண்கூடாேவ பார்த் க்கிட் க்ேகாம்’ என்  எ த்த எ ப்பிலேய 

ஜீேரா பட்ெஜட் க்குக் கட் யம் கூறியவர், ெதாடர்ந்தார். 

“இ வைரக்கும் நீண்ட வயசுள்ள பயிர்கைள மட் ேம ஜீேரா பட்ெஜட்ல ெசஞ்சுட்  வந்த நாங்க, 

கு கிய வயசுள்ள காய்கறிைய ம் ஒ  ைக பாத் டலாம்   பண்ணி, தல் யற்சியா 

ெவங்காயத்ைத நட்ேடாம்.ெரண்  வ ஷமா எந்த ெவள்ளாைம ம் ெசய்யாம ேபாட்  

ெவச்சு ந்த நிலத்ைதத்தான் இ க்கு ேதர்ந்ெத த்ேதாம். தல் தடைவயா ந றதால அைர 

ஏக்கர்ல மட் ம்தான் நட்ேடாம். ேகாைட மைழக்குப் பிறகு சட் க்கலப்ைப ெவச்சு ஆழமா உ , 

நிலத் ல வளந் கிடந்த தர்கைள அப்ப ேய நிலத் ல அ க்கிேனாம். அெதல்லாம் மக்கிய 

பிறகு, அதாவ  ஒ  மாசம் கழிச்சு ெரண்  உழ  ேபாட் , மண்ைண இளக்கிேனாம். நிலம் 

ஆறின பிறகு ஏர் உழ  ேபாட்  ெவங்காயத்ைத விைதச்ேசாம். எந்தக் கஷ்டத்ைத ம் 

ெகா க்காம, அ ைமயா விைளஞ்சு வந்த . ெப சா பராமாிப்  இல்ைலங்கறதால 



ெஜட்ேவகத் ல எல்லா ேவைல ம் ஞ்சு, ஜீேரா பட்ெஜட் ெவங்காயத்ைத அ வைட ம் 

பண்ணிட்ேமாம். 

 

இேதா நல்ல ேராஸ் நிறத் ல, ஒேர சீரா, அ கல், குத்தல் எ ம் இல்லாம, ெகட் த் தன்ைமயா 

ேகா க்குண் கள் ெகாட்  ெவச்ச மாதிாி கிடக்கிறைதப் பா ங்க. எல்லாம் ஜீவாமிர்தம் ெசஞ்ச 

சித் ேவைலதா ங்க” என்  குவியல் ெவங்காயத்ைதக் ைகநீட்  ெப ைமப்பட்டவர், சாகுப  

ைற பற்றிச் ெசால்லத் ெதாடங்கினார். 

சின்னெவங்காயத்தின் ெமாத்த வய  60 தல் 70 நாட்கள். வ கால் வசதி ள்ள மணல் கலந்த, 

ெசம்மண் நிலங்களில் நல்ல மகசூல் ெகா க்கும். இரண்  ன்  உழ  ேபாட்  நிலத்ைத 

ெபாலெபாலப்பாக்க ேவண் ம்.கைடசி உழ க்கு ன்பாக, அைர ஏக்க க்கு ன்  டன் 

ெதா ரத்ைத இைறத் விட்  உழ  ெசய்ய ேவண் ம். (இவ ைடய நிலம் ஏற்ெகனேவ 

ேமய்ச்சல் நிலமாக இ ந்ததால், கால்நைடகளின் கழி கள் நிலத்தில் மண் க் கிடக்கின்றன. 

அேதா  ெச , ெகா கைள ம் மடக்கி உ ததால் தனியாக அ ரம் எ ம் 

ேபாடப்படவில்ைல). பிறகு, ஏர் லமாக ஓர் உழ  ேபாட ேவண் ம். இரண்  அ  

இைடெவளியில் பார் அைமத் , பாத்தி நிைறய தண்ணீர் பாய்ச்சி, தண்ணீர் நன்றாக வற்றிய 

பிறகு, அைரய க்கு ஒ  காய் தம் ெவங்காயத்ைத ஈர நட  ெசய்ய ேவண் ம் ( நாற்  உற்பத்தி 

ெசய் ம் நடலாம்). அைர ஏக்க க்கு, 250 கிேலா விைத ேதைவப்ப ். அ வைடக்குப் பிறகு 60 

நாட்கள் இ ப்  ைவக்கப்பட்ட, ேநர்த்தி ெசய்யப்பட்ட விைத ெவங்காயம் விவசாயிகளிடேம 

கிைடக்கும். பாய்ச்ச ேவண் ம். ெதாடர்ந்  ஐந்  நாட்க க்கு ஒ  தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். 

பத்  நாைளக்கு ஒ ைற பாசன நீாில் 200 ட்டர் ஜீவாமிர்தம் ெகா க்க ேவண் ம். அைதத் 

தவிர, ேவ  எந்த இ ெபா ம் ேதைவயில்ைல. 15, 30, 45-ம் நாட்களில் கைள எ க்க 

ேவண் ம். ஜீவாமிர்தம் ெதாடர்ந்  ெகா த்  வந்தால், பயிர் நன்றாக பச்ைச பி த் , 45 

நா க்குப் பிறகு காய் ெப க்கத் ெதாடங்கும். பச்ைச பி த்  நிற்கும் தாள்கள் ெவ த் ப் ேபாய் 

கீேழ சா ம் சமயத்தில் (55 - 60 நாட்கள்) அ வைடைய ஆரம்பிக்ககலாம்’. 

 

தாங்கள் பயன்ப த்திய சாகுப  ெதாழில் ட்பத்ைத சுப்பிரமணியம் பாடமாகச் ெசால்  க்க 

அங்கி ந்  ெதாடங்கினார் வஞ்சிக்ெகா  அைர ஏக்கர்ல 2,500 கிேலா மகசூல் கிைடச்சு . 

இ ேவ ரசாயன ைறயில் சாகுப  ெசஞ்சு ந்தா அைர ஏக்கர்ல 3,500 கிேலா வைரக்கும் மகசூல் 

எ த்தி க்கலாம். ஆனா, இ ெபா ள் ெசல , ச்சிக்கட் ப்பா  ெசல  எல்லாம் ேசர்ந் , அந்த 

கூ தல் மகசூைல சாப்பிட் ம். நாங்க ஜீேரா பட்ெஜட் ைறயில ெசஞ்சதால, அ க்காக நாங்க 



நிைறய ெசல  ெசய்யல. மனசுக்கும் நிம்மதியா இ க்கு அ  ேபா ங்க” என்றார் நிம்மதி 

ெப ச்ேசா . 

மீண் ம் ஆரம்பித்த சுப்பிரமணியம், “ெவங்காயம் சீக்கிரமா அ கிப் ேபாற ெபா ள. அதனால, 

பட்  விைதச்ேசாம். சட்  அ த்ேதாம்  வித் ட ம். அ ல ம் ரசாயனம் ேபாட்  

வளர்த்த ெவங்காயமா இ ந்தா 10 நாள்ல ெகட் ப் ேபாயி ம். பட்டைறெயல்லாம் ேபாட்  

பா காப்  பண்ணித்தான் விக்க ம். ஆனா, ஜீேரா பட்ெஜட்ல விைளஞ்ச 

ெவங்காயத்ைத பட்டைற ேபாடாம ெவச்சு ந்தா ம்,  மாசம் வைரக்கும் அ கா . 

அதனால்தான் அ வைட ெசஞ்ச ெவங்காயத்ைத ஒட் ெமாத்தமா விக்காம, தின ம் 

ெகாஞ்சம்ெகாஞ்சமா ெகாண்  ேபாயி உழவர் சந்ைதயில விக்க . இன்னிய ேததியில் 

கிேலா 14 பாய்  விைல ேபாயிக்கிட் க்கு. 

நான் மாசிப்பட்டத் ல ேபாட் ந்ேதன். ெபா வா ெவங்காயத் க்கு ஏத்த  ைவகாசி, 

கார்த்திைகப் பட்டங்கதான். சி சி  சுற ஈரக்காத் , மிதமான தட்பெவப்பம் அப்பப்ப 

கிைடக்கிற சாரல் மைழ எல்லாம் ஒண்ணா ேசர்ந்  கிைடக்கும். அ லேய பயிர் நல்லா வளர்ந்  

அதிக மகசூல் ெகா க்கும். மண்ைட எாி ற மாசிப் பட்டத் ல ேபாட்ட ம்கூட மகசூல் 

குைறஞ்ச க்குக் காரணம். இப்ப ைவகாசிப் பட்டத்தில ம் நட  ெசய்யப்ேபாேறாம். நிச்சயமா 

கூ தல் மகசூைல அள்ளப்ேபாேறாம்” என்  நம்பிக்ைக டன் ெசான்னார். 

 

ெதாடர் க்கு  

ஆர் . சுப்பிரமணியம் 

தாரா ரம் 

தி ப் ர் மாவட்டம் 
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