
18 மாதம்... . 3,60,000 பாய்... 

 

''இனிப்பான வ மானம் த ம் இயற்ைக இைலவாைழ’!ஜி. பழனிச்சாமி   பளிச் பளிச்... 

ஏக்க க்கு 1,700 கன் கள்.ெசாட் நீர்ப் பாசனம் சிறந்த .வாரத் க்கு இரண்  அ வைட.  

அன்றாடம் ேதைவப்ப ம் தக்காளி, ெவங்காயம் ேபான்ற அத்தியாவசிய விைளெபா ட்களில் 
வாைழ இைல ம் ஒன் . ேகாயில் விழாக்கள், கு ம்ப விழாக்கள்... என எந்த விேசஷமாக 
இ ந்தா ம் சாி, கண் ப்பாக அங்ேக வாைழ இைலக்கு க்கிய இட ண் . இத்தைகய சந்ைத 
வாய்ப்ைபச் சாியாகப் பயன்ப த்திக் ெகாண்  இைலக்காகேவ வாைழ சாகுப  ெசய்பவர்கள் 
பலர் உண் . அவர்களில் ஒ வராகத் ெதாடர்ந்  இயற்ைக ைறயில் இைல வாைழ சாகுப யில் 
ஈ பட்  வ கிறார், ஈேரா  மாவட்டம், விஜயமங்கலம் அ த் ள்ள ெபாிய ரச்சங்கி  
கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த நல்லசிவம். 

 

பயிற்சிக்குப் பின் இயற்ைக!  

அ வைட ெசய்யப்பட்ட வாைழ இைலகைள மைனவி ெசார்ணா டன் இைணந்  கட் க் கட் க் 
ெகாண் ந்த நல்லசிவம், அப்ப ேய நம்மிட ம் ேபச ஆரம்பித்தார். 

''எனக்கு ெரண்  ஏக்கர் நிலம் இ க்கு. எங்க பகுதி க ைமயான வறட்சிப் பகுதி. கிணத் த் 
தண்ணிைய ெவச்சுதான் ெவள்ளாைம. அந்தத் தண்ணி ம் ஒ  ஏக்க க்குதான் பா ம். அதனால 
இறைவயில மஞ்சள், மரவள்ளி, வாைழ  மாத்தி மாத்தி சாகுப  பண்ணிக்குேவாம். மீதி 
நிலத் ல மானாவாாியா கடைல, எள், ஆமணக்கு  ெவள்ளாைம ெவப்ேபாம். 



ஆரம்பத் ல நா ம் ரசாயன விவசாயம்தான். 'பசுைம விகடன்' ப க்க ஆரம்பிச்சப்பறம்தான் 
இயற்ைக விவசாயத்  ேமல ஆர்வம் வந்த . ஈேரா ல நடந்த 'ஜீேரா பட்ெஜட்’ பயிற்சி வகுப் , 
'இனிெயல்லாம் இயற்ைகேய’ களப்பயிற்சி ெரண் ல ேம கலந் க்கிட்  பயிற்சி 
எ த் க்ேகன். இப்ேபா  வ ஷமா  இயற்ைக விவசாயம்தான் ெசஞ்சுக்கிட்  
இ க்ேகாம்'' என்  மகிழ்ச்சி ெபாங்க ன் ைர ெகா த்தவர், 

''ேபான ேபாகத் ல தக்காளி ேபாட் ந்ேதாம். 30 டன் மகசூல் கிைடச்சு . அைத அழிச்சிட்  
ரட்டாசிப் பட்டத் ல இைலவாைழ நட  ெசஞ்ேசாம். ைத மாசத் ல இ ந்  அ வைட 

பண்ணிக்கிட் இ க்ேகாம். 

நாேம ேவைல ெசய்தால்... கூ தல் லாபம்!  

இயற்ைக ைறயில் சாகுப  ெசய் றதால தளதள  நல்லாேவ 
வளர்ந்தி க்கு வாைழ. ஒ  ஏக்கர்ல மட் ேம ெவள்ளாைம 
பண்ேறாம். ம ந்த க்க, உரம் ெவக்க  இந்த 
ேவைலக க்ெகல்லாம் ஆ ங்கள ெவக்கிறதில்ல... 
நாங்கேளதான் பாத் க்குேறாம். வாைழையப் 
ெபா த்தவைரக்கும் உழ க்கு, நட க்கு, கைள எ க்குற க்கு 
மட் ம்தான் ெவளியாட்கள். அ வைடெயல்லாம் நாங்க ெரண்  
ேபேர பாத் க்குேவாம். இதனால எங்க க்குக் கூ தல் 
லாபம்தான்'' என்ற நல்லசிவம், ஒ  ஏக்க க்கான இைல வாைழ 
சாகுப ப் பாடத்ைத ஆரம்பித்தார். 

ஆ யில் சணப் ... ரட்டாசியில் வாைழ!  

'' ரட்டாசி மாதத்தில் வாைழ நட  ெசய்ய ேவண் ம் என்பதால், 
ஆ  மாதத்திேலேய நிலத்ைத நன்கு உ , 35 கிேலா சணப்   விைதகைள ஏகத் க்கும் 
விைதத் , வாரம் ஒ  தண்ணீர் விட் வர ேவண் ம். 40 நாட்கள் கழித்  அைத மடக்கி உழ  
ெசய்ய ேவண் ம். பிறகு, 10 டன் ெதா ரத்ைதக் ெகாட்  இைறத்  ஓர் உழ  ெசய்ய 
ேவண் ம். 

ஐந்த  இைடெவளி!  

பிறகு... வாிைசக்கு வாிைச, பக்கத் க்குப் பக்கம் ஐந்த  இைடெவளி விட்  குழிகள் எ க்க 
ேவண் ம் (வழக்கமாக வாைழக்கு அதிக இைடெவளிவிட ேவண் ம். ஆனால், இைலக்காக 



சாகுப  ெசய் ம்ேபா  குைறந்த இைடெவளி இ ந்தாேல ேபா மான . இைலகைள அ க்க  
அ வைட ெசய்வதால், இந்த இைடெவளியிேலேய ேதைவயான சூாியஒளி மற் ம் காற்ேறாட்டம் 
வாைழக்குக் கிைடத்  வி ம்). ஒவ்ெவா  குழி ம் அைர அ  ஆழம் மற் ம் அகலத் டன் இ க்க 
ேவண் ம். மண்ெவட்  லேம குழி எ த்  விடலாம். இந்த இைடெவளியில் குழி 
எ க்கும்ேபா  நிலத்தின் வாைகப் ெபா த்  1,700 குழிகள் வைர எ க்க ம் (இவர் 1,600 
குழிகள் எ த்தி க்கிறார்). பிறகு ெசாட்  நீர்ப்பாசனம் அைமத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 

நாட் ரக வாைழக் கன் கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம் (இவர் வன் ரகக் கன் கைள நட  
ெசய்தி க்கிறார்). நாம் குழிகைள எ த்  நிலத்ைதத் தயார் ெசய்  ைவத் விட்டால், கன்  
விற்பைன ெசய் ம் வியாபாாிகேள நட  ெசய்  ெகா த்  வி வார்கள். பிறகு, நீர்ப்பாசனம் 
ெசய்ய ேவண் ம். ெதாடர்ந்  நிலத்தின் ஈரப்பதத்ைதப் ெபா த்  பாசனம் ெசய்தால் 
ேபா மான . 

மாதம் ஒ  ைற ஜீவாமிர்தம்!  

நட  ெசய்த 20ம் நாளில் கைளெய த் , 200 
ட்டர் வ கட் ய ஜீவாமிர்தக் கைரசைல 

ெசாட் நீ டன் கலந் விட ேவண் ம். ெதாடர்ந்  
மாதத் க்கு ஒ  ைற ஜீவாமிர்தத்ைத இேதேபால 
ெசாட் நீ டன் கலந் விட ேவண் ம். 40ம் நாள் 
தைழ, மணி, சாம்பல் சத் க்கள் அடங்கிய 
ஆர்கானிக் உரத்ைத, கன் க்கு 60 கிராம் தம் 
அ ப்பகுதியில் ைவத்  நீர்ப்பாசனம் ெசய்ய 
ேவண் ம் (ஏக்க க்கு 100 கிேலா உரம் 
ேதைவப்ப ம்). 

ஐந்தாம் மாதத்தி ந்  அ வைட!  

60ம் நாள் மீண் ம் ஒ  ைற கைளெய த்  மண் 
அைணத் விட ேவண் ம். 90ம் நாள் 1,600 கிேலா 
மண்  உரத் டன் 2 கிேலா சூேடாேமானஸ் 
மற் ம் 2 கிேலா ைரக்ேகாெடர்மாவிாி  

ஆகியவற்ைறக் கலந்  ஒவ்ெவா  கன் க்கும் அ ப்பகுதியில் ஒ  கிேலா அள க்கு இட்  
பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம். ெதாடர்ந்  ஒவ்ெவா  கன் க்கும் 100 கிராம் ேவப்பம் பிண்ணாக்ைக 
ைவக்க ேவண் ம். 



நட  ெசய்த ஐந்தாம் மாதத்தில் இ ந்  இைலகைள அ வைட ெசய்ய ஆரம்பிக்கலாம். 
ெதாடர்ந்  13 மாதங்கள் வைர அ வைட ெசய்யலாம். ஏழாம் மாதம் ேதைவப்பட்டால், 
சாம்பல்சத்  அடங்கிய ஆர்கானிக் உரத்ைதக் ெகா க்க ேவண் ம். அேதேபால பயிர் ஊட்டம் 
குைறந்  காணப்பட்டால், 3 ட்டர் பஞ்சகவ்யா அல்ல  5 ட்டர் ஜீவாமிர்தக் 
கைரசைல             100 ட்டர் தண்ணீாில் கலந் த் ெதளிக்க ேவண் ம். 

இைலவாைழக்கு இரண்  தைழ கள்!  

அ வைடையத் ெதாடங்கும் ஐந்தாம் மாதத்திேலேய பக்கக்கன் க ம் ைளத்  வந்  வி ம். 
இவற்றில் தரமானக் கன் கைள விட் விட்  மற்றவற்ைறக் கழித் விட ேவண் ம். பக்கக் 
கன் களி ம் ஐந்  மாதத் க்குப் பிறகு இைலகைள அ வைட ெசய்யலாம். தாய் மரங்களில் 
அ வைட ந்த ஐந்  மாதங்கள் வைர பக்கக் கன் களில் அ வைட ெசய்யலாம். அதன்பிறகு, 
ெமாத்தமாக எல்லா மரங்கைள ம் அழித் விட ேவண் ம். பழங்க க்காக வாைழ சாகுப  
ெசய் ம்ேபா  ன்  அல்ல  நான்கு தைழ  வைர பக்கக் கன் கைள வி வார்கள். ஆனால், 
இைலக்காக சாகுப  ெசய் ம்ேபா  இரண்டாம் தைழேவா  நி த்தி விட ேவண் ம். 

இயற்ைக ைறயில் சாகுப  ெசய் ம்ேபா  மரங்கள் நல்ல வ ைமயாக இ ப்பேதா  ெவயில், 
மைழ ஆகியவற்ைற ம் தாண்  நிற்கும். இைலக ம் த மனாக இ ப்பதால் அதிகமாகக் 
கிழியா .’ 

இரண்டைர லட்ச பாய் லாபம்!  

சாகுப ப் பாடத்ைத நல்லசிவம் க்க, மகசூல் மற் ம் வ மானம் பற்றி ஆரம்பித்தார் 
அவ ைடய மைனவி ெசார்ணா. 

''வாரத் க்கு இரண்  ைற இைலகைள அ க்கலாம். ஆரம்பத் ல கம்மியாத்தான் கிைடக்கும். 
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா மகசூல் கூ ம். அ ப் க்கு 1,300 இைலகள் தம் மாசத் க்கு 10,000 
இைலகள் சராசாியா கிைடக்கும்.                 18 மாசத் க்கு இப்ப  ெதாடர்ந்  அ வைட 
பண்ணலாம். இயற்ைக ைறயில விைளவிக்கறதால ெரண் ,  நாள் வைரக்கும்கூட எங்க 
இைலகள் வாடாம இ க்கு  வியாபாாிங்க ெசால்வாங்க. அதனால, இைலக்கு பத்  ைபசா 
கூ தலா ம் ெகா க்கறாங்க. இைலக்கு ெரண்  பாய் வைரக்கும் விைல கிைடக்கு . எப்ப ப் 
பாத்தா ம், ெமாத்தத் ல ெரண்டைர லட்ச பாய்க்குக் குைறயாம லாபம் கிைடக்கும்'' என்றார் 
மகிழ்ச்சியாக.   
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