
   

 

 

சிவகங்ைக மாவட்டம் ேவலங்கு க்கு அ கில் உள்ள கு வா ப்பட் ையச் ேசர்ந்தவர் தான் இந்த பாண் யன். 

இரண்  வ டத்திற்கு ன் ‘ ல் ல் ைதந்  கிைடக்கும் ைதயல் ெவட்  ேவர்’ என்  பசுைம விகடன் 

இதழில் வந்த கட் ைரையப் ப த்த உடேன ேகாயம் த் ாில் உள்ள பாரதியார் பல்கைலக்கழகத்ைதத் 

ெதாடர்  ெகாண்ேடன். “பாரதியார் பல்கைலக்கழகத்தில் இ ந்  2,000 விைதக் கிழங்குகைள வாங்கி வந் , 

ெதன்ைனக்கு ஊ பயிராக பத்  ெசன்ட் நிலத்தில் ேசாதைன யற்சியாக நட  ெசய்ேதன். ேநாய், ெநா  

தாக்காமல் இரசாயன உரம் இல்லாமல் பயிர் நன்றாக வளர்ந்  வந்த . த ல் நட  ெசய்த பத்  ெசன்ட் 

நிலத்தில் இ ந்  70 கிேலா ேவர் கிைடத்த . இ  எனக்கு நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த்திய . ம ப ம் ன்  

ஏக்காில் ெவட் ேவர் பயிர் ெசய்தி க்கிேறன்” என்  கூறிய பின்னர், ெதன்ைனக்கு இைடயில் ெவட் ேவர் 

சாகுப  ெசய் ம் ைறைய விவாித்தார்.  

 

ெதன்ைனக்கு ஊ பயிர்: 

 

“ெவட் ேவர் பத்  மாத பயிர். நவம்பர் தல் பிப்ரவாி மாதம் வைர நட  ெசய்ய ஏற்ற காலம் என்றா ம் 

எல்லா காலத்தி ம் நட  ெசய்யலாம். ெபா வாக ெவட் ேவர்க்கு மண்ைணச் சுத்திகாிக்கும் தன்ைம 

உள்ளதால், எல்லா வைக மண்ணி ம் பயிர் ெசய்யலாம். இரசாயன உரங்களால் பாதிக்கப்பட்ட மண்ைண 

ம ப ம் உயிேராட்டமாக்குவதற்கு ெவட் ேவைர பயிாிட்டால் ேபா ம். ேமேலாட்டமாக ேவர் பாய்ச்சாத, 

ஓரள  ெவயிைல நிலத்தில் விழச் ெசய்யக்கூ ய அைனத் ப் பயிர்க க்கு இைடயி ம், வரப் களி ம் 

ெவட் ேவைர சாகுப  ெசய்யலாம்.  

 

ெதன்ைனக்கு இைடயில் இைத நட  ெசய் ம்ேபா  இரண்  வாிைசக்கு மத்தியில் நடேவண் ம். 

ெதன்ைனைய ஒட்  நட  ெசய்தால், காய் பறிப்பதற்கும், நடமா வதற்கும் சிரமமாக இ க்கும். இட வசதிக்கு 

ெவற்றிக்கு வழி ெசான்ன ெவட் ேவர்.. இ ெபா ள் இல்லாமேல இளிைமயான விைளச்சல் 



ஏற்ப ெதா ரம் ேபாட்  பாத்தி எ த்  நீர் பாய்ச்சிக் ெகாள்ள ேவண் ம். பின்  ஈரமாக இ க்கும் பாத்தியில் 

ெச  ஒ  அ  இைடெவளியில் ெநல் நாற்  ேபால் நட  ெசய்தால் ேபா ம். தல் 15 நாட்க க்கு பாத்தியில் 

ஈரம் காயாமல் பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். ஒ  மாதத்திற்குள் ெச  ளிர்த்  ேமெல ந் வி ம். நான்கு 

மாதத்திற்குள் வ ம் கைளகைள அப் றப்ப த்த ேவண் ம். நான்காவ  மாதம் கைளெய க்கும் ேபா  

ெச க்கு மண் அைணத்  விட ேவண் ம். அதற்கு ேமல் கிைளகள் அதிகம் வ ம் என்பதால் கைள எ க்க 

ேவண் ய அவசியம் இ க்கா . நான்காவ  மாதம் எ க்கும் கைளக்குப் பிறகு அ வைட வைர 15 

நாட்க க்கு ஒ  ைற தண்ணீர் பாய்ச்சுவைதத் தவிர ேவ  எந்தப் பராமாிப் ம் ேதைவயில்ைல. 

 

க்கு 50 கிழங்குகள்: 

 

ெவட் ேவைர எந்த ேநா ம் தாக்குவதில்ைல. சமயங்களில் இைலயின் னிப்பகுதி க கிய  ேபால் 

காணப்ப ம். ஆனால் அதனால் மகசூல் பாதிப்  இ க்கா . ல்ைலப் ேபால் வள ம் தாள், பத்தாவ  

மாதத்தில் ெப க்கத் ெதாடங்கி தண்  ேபால் கனமாகிவி ம். அந்த ேநரத்தில் ெச ம் க்கும். அ தான் 

அ வைடக்கான ேநரம். த ல், ெநல்ைல அ ப்ப  ேபால் நிலத்திற்கு ேமேல உள்ள ல்ைல அ த்  விட 

ேவண் ம். பின்  ‘வாச்சாத் ’ (மண்ெவட்  ேபான்ற க வி) ைவத்  ேவைரச் சுற்றி மண்ைண ேதான்  ேவைர 

ெவளியில் எ க்க ேவண் ம். ெதன்ைனக்கு ந ேவ ஊ பயிராக இ ந்தால் அந்த இடத்தில் ேதாண் ம்ேபா  

அதிக ஆழமாகத் ேதாண்டக்கூடா . அப்ப ச் ெசய்தால் ெதன்ைனயின் ேவர்கள் பாதிக்கப்ப ம். 

ேதாண்  எ த்த ெவட் ேவைர நீாில் அலசி, ேவர் மற் ம் தண்  ்பகுதிகைள தனியாகப் பிாித் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம். ேவர் பகுதிக்கும் தண் ப் பகுதிக்கும் இைடயில் ேவர் ச்சு ேபான்ற கிழங்கு இ க்கும். இ தான் 

உயிர்பகுதி. இ தான் விைதக் கிழங்கு. ஒ  க்கு அதிகபட்சமாக 50 கிழங்குகள் வைர இ க்கும். இைத 

திதாக நட  ெசய்ய வி ம் ம் விவசாயிக க்கு விற்பைன ெசய்யலாம். கிட்டத்தட்ட 2 அ க்கும் அதிகமான 

நீளம் ெகாண்ட ேவர்கள் கூட அ வைடயில் கிைடக்கும். இந்த ேவர்கைள நிழ ல் ஒ  வாரம் வைர உலர்த்தி 

விற்பைனக்கு அ ப்பலாம். 

 

ஏக்க க்கு 2 டன் ேவர், 30 டன் ைவக்ேகால், 10 லட்சம் கிழங்கு..! 

 

தல் அ வைடயில் பத்  ெசன்ட் இடத்தி ந்  70 கிேலா ேவர் கிைடத்த . கிேலா 100 பாய் என்  

விற்பைன ெசய்ேதன். ெமாத்தம் 3,500 பாய் ெசல  ெசய்  7,000 பாய் வ மானம் கிைடத்த . 

ஊ  பயிராக ெசய்கின்ற ெபா  ஒ  அ  இைடெவளிவிட ேவண் யி க்கும். தனிப்பயிராக ெசய்தால் 

க்கால் அ  இைடெவளி விட்டாேல ேபா மான . ஏக்க க்கு 50 ஆயிரம் விைதக் கிழங்கு ேதைவப்ப ம். 

அைரய  உயரம் பாத்தி ேபாட்  நட  ெசய்தால் ேவர் அதிகமாக கிைடக்கும். ஒ  ஏக்க க்கு கணக்குப் 

ேபாட்டால் 7 டன் வைரக்கும் கிைடக்கும். ஆனால் குைறந்தபட்சம் இரண்  டன் ேவர் கண் ப்பாக 



கிைடக்கும். இைதத் தவிர 30 டன் ைவக்ேகால், 10 லட்சம் விைதக் கிழங்கு என்  கூ தல் பலைன ம் 

பார்க்கலாம். ஒ  கிேலா ேவர் சராசாியாக 50 பாய் ைவத்தா ம், இரண்  டன்னிற்கு ஒ  லட்ச பாய் 

கிைடக்கும். 

விைதக் கிழங்கு அதிகபட்சம் இரண்  பாய் வைர ேகரளாவில் விைல ேபாயிக்ெகாண் க்கிற . 10 லட்சம் 

விைதக் கிழங்கும் விைல ேபானால் அதில் 20 லட்சம் பாய் கிைடக்கும். ஆனால் விவசாயிக க்கு இந்த 

ெவட் ேவர் விஷயம் இன் ம் சாியாகப் ேபாய்ச் ேசர வில்ைல. ஆைகயால் அந்த அள க்ெகல்லாம் விைல 

ேபாகா . பாரதியார் பல்கைலக்கழகத்திேலேய 50 ைபசா க்குதான் ெகா க்கறார்கள். அ ம் குைறந்த 

அள க்குதான் ேபாய்க்கிட் க்கு. 

 

காளான் வளர்ப்பிற்கும், மண்  வளர்ப்பிற்கும் ெவட்  ேவேராட ல் உபேயாகமாக இ க்கும். இளம் ல்ைல 

அ த்  வாடவிட்  மாட் க்குத் தீவனமாக ம் ெகா க்கலாம்.  

இயற்ைக உரம், ெசயற்ைக உரம், ச்சிக்ெகால் , ச்சி விரட்  என்  எந்த இ ெபா ம் இல்லாமல் 

வளர்ந்  வந் வி ம் ெவட் ேவர். மண்ைண வளமாக்கிறேதா , வ மானத்ைத ம் திடமாக்கும். 

அப்ப ப்பட்ட ெவட் ேவைர எனக்கு அறி கம் ெசய்த பசுைம விகடன், பாரதியார் பல்கைலக்கழகம் இ  

இரண் க்கும் நான் எப்ப ம் நன்றிக்கடன் பட் க்கிேறன் என்  ெநகிழ்ந்தார். 

 

ெதாடர் க்கு: 

சி. பாண் யன், 

சிவகங்ைக மாவட்டம்,கு வா ப்பட் ,ேவலங்கு . 

அைலேபசி: 93629 - 49176 


