
சபாஷ் ேபாட ைவக்கும் சம்பங்கி 

 

தி ச்சி மாவட்டம், ைற ர் தா கா, ெவங்கடாசல ரம் கிராமத்தில் சம்பங்கி விவசாயத்தில் 

ஈ பட் க்கும் சுந்தர்ராஜ். 

அைர ஏக்கர் சம்பங்கித் ேதாட்டத்தில் ‘ெநகிழி டாக்கு ைறயில் சாகுப  ெசய்வதால் ஆள் 

ேதைவ ெவகுவாக குைறந்தி ப்பேதா  ெசல ம் கட் க்குள் இ க்கிற . 

ஆரம்பத் ல ரசாயன உரம், ச்சிக்ெகால் ெயல்லாம் ேபாட் தான் ெசஞ்ேசாம். அப்ப, 

இைலச்சு ட் ப் , ெவட் க்கிளி, சா  உறிஞ்சும் ச்சி, ற் த் தாக்குதல்  மாறி மாறி 

வந்  கிட்ேட இ க்கும். விதவிதமான ச்சிக்ெகால் கைள வாங்கி அ ச்சுக்கிட்ேடதான் 

இ ந்ேதாம். ஆனா ம், ேநாய்ங்க கட் ப்படல. ஒ  கட்டத் ல விைதக்கிழங்கு அ கி, 

ெச ேயாட வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட் , மகசூேல கிைடக்காமப் ேபாயி ச்சு. 

மக்கிய ெதா ரம், மண்  உரம், கடைலப் ண்ணாக்கு, ேவப்பம் ண்ணாக்கு, ஆமணக்குப் 

ண்ணாக்கு ேபாட்  சாகுப  ெசஞ்ேசன். பஞ்சகவ்யா, அ தக்கைரசல் எல்லாம் தயாாிச்சு 

பயன்ப த்திேனன்.  

“இ  ாிய ரச சம்பங்கி. எங்க பகுதியில ேகாைர (கைள) அதிகமாக வ ம். அைர ஏக்கர்ல கைள 

எ க்க வ ஷத் க்கு 25 ஆயிரம் பாய் ெசலவாகும். மல்ச்சிங் ஷீட் (ெநகிழி டாக்கு) ைறயில 

ெசாட் நீர் ேபாட்  சம்பங்கிைய சாகுப  ெசஞ்ேசன். இேதா ஒன்ப  மாசம் ஆகியி க்கு. சுத்தமா 

கைளேய இல்ல. மகசூ க்கும் குைறவில்ைல” என்றவர். 



 

சம்பங்கி அைனத்  மண்ணி ம் நன்றாக வ ம். என்றா ம், சரைள கலந்த ெசம்மண் மியாக 

இ ந்தால் அேமாக மகசூல்தான் தண்ணீர் ேதங்காத, வ கால் வசதி ைடய நிலத்தில் மட் ேம 

சாகுப  ெசய்ய ேவண் ம். சித்திைர தல் ரட்டாசி வைர நட  ெசய்யலாம். பனிக்காலத்தில் 

நட  ெசய்தால், ெச யின் வளர்ச்சி பாதிக்கும். த ல் நிலத்ைத ன்  சால் உழ  ஓட் , அைர 

ஏக்கரக்கு அ ரமாக 20 டன் ெதா ரம் ேபாட் , அதற்கு ேமல் ஒ  டன் மண்  உரத் டன் 

200 கிேலா எண்ெணய் நீக்காத ேவப்பம் பிண்ணாக்கு, 10 கிேலா பாஸ்ேபாபாக்டீாியா, 10 கிேலா 

அேசாஸ்ைபாில்லம், 10 கிலா சூேடாேமானஸ், 10 கிேலா ைரக்ேகாெடர்மாவிாி  

ஆகியவற்ைறக் கலந்  வி, மீண் ம் இரண்  சால் உழ  ஓட்ட ேவண் ம். 

பிறகு, ன்றைர அ  அகலம் ெகாண்ட பார் அைமக்க ேவண் ம். உயரம் க்கால் அ  இ க்க 

ேவண் ம். பா க்கு பார் ஒன்றைர அ  இைடெவளி ேதைவ. பா க்கு ேமல் நான்கு அ  

அகல ள்ள ெநகிழிைய(ஷீட்) விாித் , அதன் இ  ஓரங்களி ம் ெகாஞ்சம் மண்ைணப் ேபாட 

ேவண் ம். ெநகிழியின் மீ  ந ப்பகுதியில் ெசாட் நீர்க்குழாைய அைமக்க ேவண் ம். 

இரண்டைர அ  இைடெவளியில் விாிப்பில் ைளயிட் , ெமல் ய ெசாட் நீர்க் (ைமக்ேரா 

ாிப்) குழாைய பார் மண் மீ  ப மா  அைமக்க ேவண் ம். இதன் லம் தண்ணீர் 

ெகா ப்பதால் மண் க்குள் தண்ணீர் இறங்கி, எப்ேபா ம் ஈரம் இ ந்  ெகாண்ேட இ க்கும். 

ெச க்கும் ைமயான தண்ணீர் கிைடக்கும். 

பார் ஈரமாக இ க்கும்ேபாேத, அதன் இரண்  ஒரங்களி ம் இரண்  அ  இைடெவளியில் 

வாிைசயாக நான்கு ெசன்  மீட்டர் அள க்கு, ெப க்கல் குறியீ  ேபால பிேளடால் கீறிவிட் , 

சம்பங்கி விைதக்கிழங்ைக நடேவண் ம். அைர ஏக்க க்கு 125 கிேலா விைதக்கிழங்கு 

ேதைவப்ப ம். 

விைதக்கிழங்கின் கூர்ைமயான, ெவள்ைளப்பகுதி ேமற் றம் இ க்கு மா  நட  ெசய்ய 

ேவண் ம். 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற 100 ட்டர் அ தக்கைரசைல ெசாட் நீர் உரேடங்க் 

லமாக ெகா க்கலாம். 15 நாட்க க்கு ஒ ைற 2 ட்டர் பஞ்சகவ்யாைவ 200 ட்டர் 

தண்ணீாில் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி மற் ம க்களின் ெச ைமக்காக 

ெகாள் , ெமாச்ைச, தட்ைடப்பய , பாசிப்பய , ெகாண்ைடக்கடைல, ேசாயாபீன்ஸ் 

ஆகியவற்ைற தலா 250 எ த்  ஒன்றாகக் கலந் , ஒ  நாள் வ ம் தண்ணீாில் ஊற ைவத் , 

ெமல் யத் ணியில் கட்  ைவத்தால் ைள வி ம் இவற்ைற கிைரண்டாில் நன்கு அைரத் , 10 



ட்டர் பங்சகவ்யாவில் ஊறைவத்தால், இரண்  நாட்களில் ெநாதிக்கும். இதைன 250 ட்டர் 

தண்ணீாில் கலந் , ெதளிக்க ேவண் ம். இப்ப  இரண்  மாதங்க க்கு ஒ ைற ெதளிப்ப  

அவசியம். இேதேபால இரண்  ட்டர் பழக்கைரசைல, 250 ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  இரண்  

மாதங்க க்கு ஒ ைற ெதளிக்க ேவண் ம். 

ச்சித்தாக்குதல் இ ந்தால், இரண்டைர ட்டர் ைகப் ச்சி விரட் ைய, 50 ட்டர் 

தண்ணீாில் கலந்  ெதளிக் ேவண் ம். ற் ைவக் கட் ப்ப த்த, இரண்  பார்களக்கு ந வில், 

6 அ க்கு ஒ  ெசண் மல் ப்  நாற்ைற நட  ெசய்ய ேவண் ம். இைத, மார்கழியில் நட  

ெசய் , சித்திைரயில் ேவேரா  அப் றப்ப த்த ேவண் ம். 

ெநகிழி டாக்கு, பார்களின் மீ  சூாியஒளி படாதவா  ைமயாகத் த ப்பதால் கைளேய 

இ க்கா . இ  பார்க க்கு ந வில் உள்ள பகுதியில் அங்ெகான் ம், இங்ெகான் மாக ேலசாக 

கைள வந்தால், உடேன அகற்றிவிடலாம். 

50 கிேலா மண்  உரத்ேதா , தலா இரண்  கிேலா பாஸ்ேபாபாக்டீாியா, அேசாஸ்ைபாில்லம், 

ைரக்ேகாெடர்மாவிாி  ஆகியவற்ைறக் கலந் , இரண்  மாதங்க க்கு ஒ  ைற பார்களில் 

வ ேவண் ம். ன்  மாதங்க க்கு ஒ  ைற 25 கிேலா கடைலப் பிண்ணாக்கும், இரண்  

மாதங்களக்கு ஒ  ைற 40 கிேலா ஆமணக்குப் பிண்ணாக்கும் வ ேவண் ம். ஆண் க்கு ஒ  

மைற ஒ  டன் மண்  உரத்ைத ம், 200 கிேலா ேவப்பம் பிண்ணாக்ைக ம் பார்களில் வ 

ேவண் ம். ெநகிழி டாக்கு ஷீட்ைட ேலசாக ைகயால் க்கிக் ெகாண் , இந்த உரங்கைளத் 

வி விடலாம். 

தினசாி வ மானம் 

நடவி ந்  90-ம் நாள் அ வைடையத் ெதாடங்கலாம். சராசாியாக தின ம் 23 கிேலா மகசூல் 

கிைடக்கும். தல் ஆண்  வில் ெமாத்த மகசூலாக 6,210 கிேலா கிைடக்கும். இரண்டாவ  

ஆண்  8,280 கிேலா, ன்றாவ  ஆண் ல் 8,640, நான்காவ  ஆண் ல் 9,000 கிேலா என 

மகசூல் உய ம். அதன்பிறகு, ப ப்ப யாக குைறயத் ெதாடங்கும். 

ஒ  கிேலா குைறந்தபட்சம் 30 பாயி ந் , அதிகபட்சமாக 400 பாய் வைர விைல ேபாகும். 

இந்த விைலைய விேசஷ காலத் ல எதிர்ப்பார்க்கலாம். ெப ம்பாலான சமயங்கள்ல சராசாியா 40 

பாய் கிைடக்கும். 



“எங்க பகுதியில அைர ஏக்கர்ல கைளெய க்கற க்கு வ ஷத் க்கு 25 ஆயிரம் பாய் தம் 

ெசல  ெசய்ய ேவண் யி க்கு. ஆனா, டாக்கு விாிப்  ேபாக 15 ஆயிரம் பாய்தான் ெசல . 

இ  கைளகைளக் கட் ப்ப த்தறேதாட ெச கைள ம் ெசழிப்பாெவச்சு க்கு கூடேவ, 

ெசாட் நீர் ேபாட்ேடாம்னா கவைலயில்லாம இ க்கலாம். இ க்கு 13 ஆயிரம் பாய் 

ெசலவாகும். நான் ெசாட் நீர், ெதளிப் நீர் ெரண்  ைறைய ம் அைமச்சு க்ேகன் சம்பங்கி 

சாகுப க்கு இ ேபால் டாக்கு விாிப் ம், ெசாட் நீர் பாசன ம் அைமச்சுட்டா பல 

வ ஷத் க்கு கவைலேய இல்ைல. 

“ க்க இயற்ைக ைறயில விைளயறதால எங்கேளாட சம்பங்கி பறிச்சப் பிறகும், பல 

மணிேநரம் ெமாட்டாகேவ இ க்கும். இரண்  நாட்கள் வைரக்கும், வாடாமல் அதிக வாசைனயா 

இ க்கு. இரண்  நாட்கள் வைரக்கும், வாடாமல் அதிக வாசைனயா இ க்கு. இதனால இயற்ைக 

சம்பங்கிக்கு சந்ைதயில எப்ப ேம கிராக்கிதான்”. 

ெதாடர் க்கு 

சுந்தர்ராஜ் 

ெவங்கடாசல ரம், ைற ர் தா கா 

தி ச்சி மாவட்டம்,அைலேபசி : 98432-47106 

 


