
ல் யப் பண்ைணயத்தில் - தக்காளி சாகுப  என  அ பவங்கள் 

 

 

ல் யப் பண்ைணயத் திட்டத்தின் லம் 2.5 ஏக்கர் ெசாட்  நீர்ப்பாசனம் அைமத்  ெதாடர்ந்  நான்கு 
ஆண் களாக விவசாயம் ெசய்  வ கிேறன். இந்த ஆண்  (2009ல்) என  நிலத்தில் 1 ஏக்கர் பரப்பில் 
தக்காளி பயிர் ெசய்  இ ந்ேதன். என  அ பவங்கைள உங்கேளா  பகிர்ந்  ெகாள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி 
அைடகிேறன். 

நாற்  தயார் ெசய்தல் 

.எஸ் 618 இரக விைதகைள த ல் ேதர்  ெசய்ேதன். நாற் க்கைள என  ெசாந்த இடத்திேலேய தயார் 
ெசய்  ெகாண்ேடன். அதற்காக ேவளாண்ைம பல்கைலக்கழகத்தின் லம் வழங்கப்பட்  இ ந்த 
குழித்தட் க்கைள பயன்ப த்திக் ெகாண்ேடன். இதற்காக எனக்கு 100 குழித்தட் க்கள் ேதைவப்பட்ட . 
இந்தக் குழித்தட் க்களில் (ெகாக்ெகா பீ ) நார்க்கழிைவ நிரப்பி அதில் ஒவ்ெவா  குழியி ம் ஒ  விைத 
என்றளவில் நிரப்பி தட் க்கைள ஒன்றன் மீ  ஒன்  என்ற அளவில் பத்  வ ம்ப  பத்  வாிைச அைமத்  
அவற்றின் மீ  காற்  காமல் சூேட ம்ப யாக ப தாைவ ேபார்த்திேனன். பிறகு ன்  நாட்கள் கழித்  
ேமற்ேபார்ைவயைய அகற்றி அவற்ைற நிழல் பகுதியில் பரப்பி ைவத்ேதன். தின ம் காைல, மாைவ என 
இ ைற வாழக் ெகாண்  நீர் ெதளித்  வந்ேதன். இ ப  நாட்களில் நாற்  நட  ெசய் ம் அள க்கு 
நன்றாக வளர்ந்  வந் விட்ட . 

நிலத்ைத தயார் ெசய்தல் 

த ல் ஐந்  கலப்ைபக் ெகாகண்  இ ைற உழ  ெசய்ேதன். அதன் பிறகு 4 டன் அள க்கு ெதா  
உர ம் 2 டன் அள  ேகாழி எ ம் இட்ேடன். மற் ம் 7 ட்ைட சூப்பர் பாஸ்ேபட் ம் இட்  ெகாக்கி 
கலப்ைபக் ெகாண்  இ ைற உழ  அதில் ேலட்டர்கைள விட் த் ெதாடர்ந்  10 மணி ேநரம் நீர் 
பாய்ச்சிேனன். நன்றாக ெபட் வ ம் நைனந்  ஈரப்பதத் டன் இ ந்த . அதில் 60 x 60 ெச.மீ 
இைடெவளியில் நாற் க்கைள நட  ெசய்ேதன். தின ம் 1.15 மணி ேநரம் நீர்ப்பாய்ச்சனம் ெசய்  வந்ேதன். 



ன்  நாட்க க்கு ஒ  ைற தவறாமல் உரத் ெதாட் யின் லம் நீாில் கைரயக்கூ ய உரங்களான 19-19-
19, 13-00-45, 12-61-00 மற் ம் ாியா ஆகியைவகைள இட்  வந்ேதன். நட  ெசய்  இ ப  நாட்களில் ஒ  
கைள எ த்ேதன். 8 கிெலா பி ாிடான் ைவத்  ேலசாக  மண் அைணத்ேதன். அதன் பிறகு 40வ  நாளில் 
ம கைள எ த்  ேவப்பம் ண்ணாக்கு 100 கிேலா இட்  மண் அைணத்ேதன். அதன் பிறகு ேகால் நட்  
கம்பிகைள இ த்  ெச யின் கிைளகைள சர யின் லம் கம்பிகளில் கட் ேனன். சாியாக ேநரத்தில் 
ம ந் கைள ெதளித்  பராமாித்  வந்ேதன். நட  ெசய்  70வ  நாளில் காய்கள் அ வைடக்கு தயார் 
ஆகிவிட்ட . 

அ வைட 

காய்கைள அ வைட ெசய்  தரம் பிாித்  லாாிகள் லம் ேகாைவ எம்.ஜி.ஆர் மார்க்ெகட் லம் விற்பைன 
ெசய்ேதன். 25 கிேலா கிேரட் . 320ல் இ ந்  பாய் 550 வைர விற்பைக ெசய்ேதன். 1600 சிேர  (40 டன்) 
மகசூல் கிைடத்த . 

ெசல  

உழ   - . 2,000.00

ெதா  உரம்  - . 4,000.00

பார் அைமத்தல் - . 3,250.00

உரம்  - . 25,000.00

ம ந்  வைகயில் - . 10,250.00

கூ   - . 26,000.00

(அ வைட கூ  உட்பட)    

சர   - . 5,000.00

ேகால், கம்பி  - . 8,000.00

( ன்  ஆண் க க்கு வ ம் என்பதால் ன்றில் ஒ  பகுதி)    

பராமாிப்  ெசய்த வைகயில் கூ  - . 7,500.00

ெமாத்தம் - . 91,000.00

வர      

1600 கிேர ற்கு  - . 4.51,000.00

( தல் மற் ம் இரண்டாம் தர ம் ேசர்த்  )    

ெசல    - . 91,000.00

நிகர லாபம்   - . 3,60,000.00



இத்திட்டத்தின் சிறப்பம்சம் என்னெவன்றால் மண் இ க்கம் இல்லாமல் எப்ெபா ம் ெபாலெபால என்  
இ ப்பதால் ேபா மான காற்ேறாட்ட ம், சூாிய ெவளிச்ச ம் பயி க்கு கிைடக்கிற . அேத ேநரத்தில் 
கைள ம் அதிகம் வ வதில்ைல. அதனால் பயிர் நன்கு ெசழித்  வளர்வதற்கு ஏ வான நிைல ஏற்ப கிற . 
சாதாரண நிைலயில் பயிர் ெசய்வைத விட இரண்  மடங்கு கூ தல் மகசூைல ம் ெபற கிற .     ல் ய 
பண்ைணயத் திட்ட விஞ்ஞானிகள் கற் க் ெகா த்த வழி ைறகைள ெதாடர்ச்சியாக கைடப்பி த்  விவசாயப் 
பணிகைள ேமற்ெகாண்ட காரணத்தால் என்னால் சீேதாஷ்ண நிைல ேமாசமான நிைலயில் இ ந்தேபாதி ம் 
ஓரளவிற்கு நிைறவான மகசூைல ெபற ந்த . அேத ேநரத்தில் நல்ல விைல ம் கிைடத்ததால் நிைறவான 
அலாபத்ைத ெபற ந்த . இந்தத் திட்டத் மகி ம் சிறப்பான ஒன் . ஆகேவ நம  ேவளாண்ைமப் 
பல்கைலக்கழக விஞ்ஞானிகளின் வழி காட் தைல பயன்ப த்திக் ெகாண்  இந்த ெதாழில் ட்பங்கைள 
கைடப்பி த்  விவசாயம் ெசய்  நம  விவசாய் ெப மக்கள் அதிக மகசூைல ம், லாபத்ைத ம் ெபற்  
தங்கள  வாழ்ைவ வளமாக்கிக் ெகாள்ளேவண் ம். இந்தத் திட்டத்ைத வழங்கிய ேவளாண்ைம 
பல்கைலகழகத்திற்கும், விஞ்ஞானிக க்கு என  ெநஞ்சார்ந்த நன்றி !.   

எம்.ேக. சத்தியம் 
த/ெப. குள் க்க ண்டர் 
ேமாைளயா ர் (ேபாஸ்ட்) 
பாப்பிெரட் ப்பட்  (தா க்கா) 
தர்ம ாி (மாவட்டம்) 
636904. 

 


