
1 ஏக்கர்... 3 மாதம்... .30,000 

 

த்தான லாபம் த ம் ைளக்கீைர விைத!  

 90 நாளில் வ மானம். ஏக்க க்கு 500 கிேலா மகசூல்.  

 'கூைர இல்லாத ம்... கீைர இல்லாத ெவள்ளாைம ம் ஒண் ’ என்  கிராமங்களில் ஒ  
ெசாலவைட ெசால்வார்கள். அந்தள க்கு க்கியமான பயிர் கீைர. எப்ேபா ம் நிைலயானச் 
சந்ைத வாய்ப்  இ க்கும் கீைரைய சாகுப  ெசய்பவர்க க்கு நட்டேம வரா  என்பைதத்தான் 
இப்ப ச் ெசால்  ைவத்தி க்கிறார்கள். 

 

காய்கறி விவசாயிகளில் ெப ம்பாலாேனார் இந்தச் சந்ைத வாய்ப்ைபப் 
பயன்ப த்திக் ெகாண்  ேதாட்டத்தில் கீைரக்கும் ெகாஞ்சம் இடம் ஒ க்கி சாகுப  ெசய்வார்கள். 
இவர்களில், கீைர சாகுப ேயா  மட் ம் நி த்தி விடாமல், கீைர விைதகைள உற்பத்தி ெசய்  
கூ தல் லாபம் பார்ப்பவர்க ம் இ க்கிறார்கள். குறிப்பாக... வி ப் ரம் மாவட்டத்தில் பலர் 
கீைர விைத உற்பத்தியில் ஈ பட்  வ கிறார்கள். அவர்களில் ஒ வர்தான், ேமலகுந்ைத 
கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த சுப்ரமணியன்.ஒ  காைல ேவைளயில் விைதகைள தரம் பிாித் க் 
ெகாண் ந்த சுப்ரமணியைன சந்தித்ேதாம். 

 

 

 



கடனில் இ ந்  மீட்ெட த்த விவசாயம்! 

 

''நான் விவசாயக் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன்தான். பனிெரண்டாவ க்கு ேமல ப க்க ைவக்கற 
அள க்கு கு ம்பத் ல வசதியில்லாததால உரக்கைடயில ேவைலக்குச் ேசந்ேதன். அப்ப ேய, 
விைத விற்பைன ெசய் ற கைட, ச்சிக்ெகால்  கம்ெபனி  பதினா  வ ஷம் ேவைல 
பாத் ட் , அந்த அ பவத்த ெவச்சு உரக்கைட ஆரம்பிச்ேசன். கூடேவ... ப த்தி விைத 
உற்பத்திைய ம் ஆரம்பிச்ேசன். அெதல்லாம் சாிப்பட்  வராம பயங்கர நஷ்டமாகி, பத்  லட்ச 

பாய் வைர கடனாகிப் ேபாச்சு. 

அந்த சமயத் ல கல்யாணம் ேவற ஆயிட்டதால... அப்ப ேய மாமனார் ட் க்ேக வந்  தங்கி, 
அவேராட நிலத் ல கீைர, , ெநல்  விவசாயம் பாக்க ஆரம்பிச்ேசன். அ த்தக் கட்டமா கீைர 
விைத உற்பத்தியில ம் இறங்கிேனன். இப்ேபா ஒ  ஏக்கர்ல நாட்  ைளக்கீைர விைத உற்பத்தி 
ெசஞ்சு விற்பைன ெசஞ்சுக்கிட் க்ேகன். இந்த விவசாயம் லமாத்தான் கடன்ல இ ந்  
மீண் , இன்னிக்கு தைல நிமிர்ந்  நடக்கிேறன்'' என்  ன் ைர ெகா த்த சுப்ரமணியன், ஒ  
ஏக்கர் நிலத்தில் கீைர விைத உற்பத்தி ெசய் ம் விதத்ைதப் பாடமாகேவ ெசால்ல ஆரம்பித்தார். 

 

 



ஊட்டேமற்றிய கழிேவ அ ரம்! 

''மண ம் களி ம் கலந்த இ மண் பாங்கான நிலத்தில்கூட கீைரகள் நன்கு வள ம். நாட்  
ைளக்கீைரயின் வய  90 நாட்கள். விைத உற்பத்திக்காகச் சாகுப  ெசய்ய ேவண் ெமன்றால், 

கார்த்திைகப் பட்டம்தான் சிறந்த . நிலம் ேதர்  ெசய்த டன் ெகாக்கிக் கலப்ைப லம் கு க்கு-
ெந க்காக இரண்  சால் உழ  ெசய்ய ேவண் ம். பிறகு, 25 கிேலா ங்கன் பிண்ணாக்கு, 20 
கிேலா ஆமணக்குப் பிண்ணாக்கு, 5 கிேலா இ ப்ைபப் பிண்ணாக்கு, 5 கிேலா கடைலப் 
பிண்ணாக்கு, 20 கிேலா எள் பிண்ணாக்கு, 25 கிேலா ேவப்பம் பிண்ணாக்கு ஆகியவற் டன் 500 
கிேலா ஊட்டேமற்றிய கழி  உரத்ைதக் கலந்  (பார்க்க, ெபட் ச் ெசய்தி), ஓர் உழ  ெசய் , 
நிலத்ைத சமப்ப த்த ேவண் ம். ஐந்த  அகலத்தில் பாத்திகள் எ த்  வாய்க்கால்கள் அைமத் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். பிறகு, இரண்  கிேலா கீைர விைதகைள, ன்  கிேலா மண டன் கலந்  
ெதற்கு-வடக்காக ஒ  ைற ம், கிழக்கு-ேமற்காக ஒ  ைற ம் சி விைதத் த் தண்ணீர் கட்ட 
ேவண் ம். 

ஊட்டம் ெகா க்கும் இயற்ைக இ ெபா ட்கள்! 

விைதத்த 3-ம் நாளில் ைளப்  வ ம். 5-ம் நாள் ஒ ைற தண்ணீர் பாய்ச்சி விட் , மண்ணின் 
ஈரப்பதத்ைதப் ெபா த்  வாரம் ஒ  தண்ணீர் விட்டால் ேபா ம். 20ம் நாள் ெகாத்  லம் கைள 
எ க்க ேவண் ம். 30ம் நாள் 200 ட்டர் ஜீவாமிர்தக் கைரசேலா  1 ட்டர் 'ஹி மிக் அமிலம்' 
ேசர்த்  பாசன நீ டன் கலந் விட ேவண் ம். 35-ம் நாளில் ஒ  ைற, கைளெய க்க 
ேவண் ம். பிறகு, 1 ட்டர் பஞ்சகவ்யா, 250 மில்  மீன் அமிலம், 30 கிராம் ெகாம் சாண உரம், 
100 கிராம் சூேடாேமானஸ், ஆகியவற்ைற 80 ட்டர் தண்ணீ டன் கலந்  பயிர்கள் மீ  நன்கு 
ப மா  ெதளிக்க ேவண் ம். 

60ம் நாள், 200 ட்டர் ஜீவாமிர்தக் கைரசேலா , 1 ட்டர் 'ஹி மிக் அமிலம்' ேசர்த்  பாசன 
நீ டன் கலந் விட ேவண் ம். அன்ேற பஞ்சகவ்யாமீன் அமிலக்கைரசைல மீண் ம் ஒ  ைற 
ெதளிக்க ேவண் ம். 60-ம் நா க்கு ேமல் ெவ க்க ஆரம்பித்  வி ம். 75-ம் நாளில் 200 ட்டர் 
ஜீவாமிர்தக் கைரச டன் 5 ட்டர் ளித்தேமாைரக் கலந் விட ேவண் ம். 

ச்சிகைள விரட் ம் எண்ெணய்க் கைரசல்! 

இைடப்பட்டக் காலங்களில் ஏதாவ  ச்சித்தாக்குதல் ெதன்பட்டால், ேவப்ெபண்ெணய், இ ப்ப 
எண்ெணய், ங்கன் எண்ெணய் ஆகியவற்ைற தலா 30 மில்  எ த் , 100 மில்  காதி ேசாப் 
கைரசைலக் கலந் , 10 ட்டர் தண்ணீாில் கலக்கி ெதளிக்க ேவண் ம். இ  ஒ  ேடங்க்குக்கான 
அள . ஒ  ஏக்க க்கு 8 ேடங்க் ேதைவப்ப ம். 



ன்றாம் மாதத்தில் அ வைட! 

90-ம் நா க்கு ேமல் விைதகள் ற்றி அ வைடக்குத் தயாராகி வி ம். அ வைட ெசய்  
களத்தில் பரப்பி, ராக்டர் லம் சுத்தப்ப த்தி விைதகைளத் தனியாகப் பிாிக்க ேவண் ம். 
பிாித்ெத த்த விைதகைள ஒ  நாள் ெவயி ல் காய ைவத் , பத்திரப்ப த்தி ைவக்க ேவண் ம். 

சாகுப ப் பாடத்ைத த்த சுப்ரமணியன், ''ஒ  ஏக்கர்ல குைறச்சு ெவச்சா ம் 500 கிேலா
விைத கிைடக்கும். ஒ  மாசம் வைரக்கும் விைதகைள அப்ப ேய 'விைத உறக்கம்'ங்கற
நிைலயில ெவச்சுதான் நான் விற்பைன பண்ேறன். இப்ேபாைதக்கு ஒ  கிேலா ைளக்கீைர
விைத எண்ப  பாய்க்கு விற்பைன ஆகு . ஒ  ஏக்கர்ல விைத உற்பத்தி ெசஞ்சா... 30,000 

பாய் வைரக்கும் லாபம் கிைடக்கும்'' என்றார் உற்சாகமாக. 

ஊட்டேமற்றிய கழி  உரம்  

1 டன் க ம் ச் சக்ைக, 4 ட்டர் இ.எம். திரவம், 50 கிேலா எ ம் த் ள் ஆகியவற்ைற
ஒன்றாகக் கலந் , நிழற்பாங்கான இடத்தில் ெகாட்  ைவத் , மாதம் ஒ  ைற தண்ணீர்
ெதளித்  ரட் விட ேவண் ம். ஆ  மாதங்கள் கழித்  அ  ஊட்டேமற்றிய உரமாக
மாறியி க்கும். 500 தல் 600 கிேலா வைர உரம் கிைடக்கும். 

ெதாடர் க்கு 
சுப்ரமணியன், அைலேபசி: 98423-97377.  

  

 


