
ஏக்க க்கு .70,000 நட்டமில்லாத வ வாய்க்கு நாட் ரக எ மிச்ைச..! 

 

நிறம், மணம், சுைவ, ாியம்… என எதற்கும் குைறவில்லாதைவ நாட்  ரகக் காய்கறிகள் மற் ம் 

பழங்கள். அவற்றி ந்ேத விைதகைள ம் எ த் க் ெகாள்ளலாம்  என்பதால், எல்லா 

வைககளி ம் விவசாயிக க்குப் பலன் த பைவ நாட்  ரகங்கள்தான். ஆனால், பசுைமப் 

ரட்சியின் விைளவாக அதிக விைளச்சல், குைறந்த வய , எனப் பல காரணங்கள் 

காட்டப்பட் … ெமல்ல ெமல்ல ஊ விய ாிய ரகங்கள்தான் இன்  விவசாயத்தில் 80% 

இடத்ைத ஆக்கிரமிக்கின்றன. 

இத்தைகய சூழ ம் ெப ம்பாலான இயற்ைக விவசாயிகள் மற் ம் பாரம்பாிய விவசாயிகள் 

ஆகிேயாாில் குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தினர் ெதாடர்ந்  நாட்  ரகங்கைளத் தான் சாகுப  ெசய்  

வ கிறார்கள். அவர்களில் ஒ வர்தான் ஈேரா  மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் அ ேக ள்ள 

கள்ளிப்பட்  கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த ேதவராஜ். இவ ைடய கு ம்பத்தினர் 53 ஆண் களாக நாட்  

ரக எ மிச்ைசைய சாகுப  ெசய்  வ கின்றனர். 

தற்ெபா  இயற்ைக விவசாயியாக மாறியி க்கிறார் ேதவராஜ்.  அவர  தந்ைத கிணற் ப் 

பாசனத்தில் இரண்  ஏக்கர் நிலம் இ ந் ள்ள . மா கைள ைவத்  ஏற்றம் இைறத்  பாசனம் 

ெசய் ள்ளனர். கம் , ராகி, ேசாளம் தான் க்கிய விவசாயம். 53 வ டங்க க்கு ன்னர் 

எங்கி ந்ேதா 10 எ மிச்ைச நாத் க்கள் வாங்கி வந்  நட  ெசய்தி க்கிறார் இவர  தந்ைத. 

அதில் நன்கு காய்த்  குவிய ம் சந்ைதயில் விற்  அந்த காலத்திேலேய நல்ல வ மானம் 

கண் ள்ளார். இப்ேபா  ெமாத்தம் 12 ஏக்கர். அதில் ஒன்றைர ஏக்காில் எ மிச்ைச இ க்கிற . 

எல்லாம் 13 வய  மரங்கள். இன் ம் 7 வ டம் வைர மகசூல் எ க்கலாம். என்றவர், இயற்ைக 

விவசாயத் க்கு மாறிய கைதைய விவாிக்கிறார். 



ஆரம்பத்தில் ெதா ரம், ஆட்  எ  என்  ேபாட்  விவசாயம் ெசய்த இவர் தந்ைத பசுைமப் 

ரட்சியினால் எ மிச்ைச ெச க க்கு ாியா, காம்ப்ளக்ஸ், ெபாட்டாஷ் என்  இரசாயன 

உரங்கைளக் ெகா த் ள்ளார். இவ ம் இைதேய பின்பற்றி ள்ளார். மகசூல் நன்றாக 

இ ந்தா ம் காய்களில் ெசாறிேநாய்த் தாக்குதல் இ ந் ள்ள . அதனால் விைளச்ச ல் 40 

சதவிகித காய்கள் ணாகி ள்ள . 

அப்ேபா  பசுைம விகடன் லமாக ‘ ளியங்கு ’ அந்ேதாணிசாமியின் அறி கம் கிைடத்  

அவைரப் பார்த்  ஆேலாசைன ேகட் , இயற்ைக விவசாயத் க்கு மாறியி க்கிறார். 

ன்  வ டமாக  இயற்ைக விவசாயம் ெசய்கிறார். இயற்ைக விவசாயத் க்கு மாறிய 

பின்னர் ேதாட்டத்தில் நிைறய மாற்றங்கள் ெதாிவதாக கூ கிறார். இப்ெபா  பிஞ்சு வி வ  

நின் விட்டதாக ம், ெசாறி ேநாய்த் தாக்குத ம் குைறந்தி ப்பதாக கூ கிறார். மகசூ ம் 

அதிகாித் ள்ள . ேதாட்டம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக பைழய நிைலக்ேக தி ம்பியி க்கிற  

என்றவர் சாகுப  ைறைய விவாித்தார். நிலத்ைத ேதர்  ெசய்  சுத்தப்ப த்தி24 அ  

இைடெவளியில் இரண்  கன அ  அளவில் குழி எ க்க ேவண் ம். (எ மிச்ைச ெச க க்கு 

நல்ல ெவயில் ேதைவ என்பதால், இவ்வள  இைடெவளி ேதைவ). இப்ப  ஏக்க க்கு 75 குழிகள் 

எ க்க ேவண் ம். ஒவ்ெவா  குழியி ம் 4 கிேலா ெதா ரம், ஒ  கூைட மணல் ஆகியவற்ைற 

நிரப்பி ேமல் மண்ைண நிரவி, அதன் ந வில் ெதாண்  நாள் வயதான நாட்  ரக ஏ மிச்ைச 

நாற்ைற நட  ெசய்ய ேவண் ம். 

நட  ெசய்த அன்  தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். 3-ம் நாள் மீண் ம் பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம். 

ெசாட்  நீர்ப் பாசனம் அைமப்ப  சிறந்த . மண் காயாத அள க்கும் ெச  வாடாத அள க்கும் 

ெதாடர்ந்  தண்ணீர் பாய்ச்சினால் ேபா மான . ஆ  மாதங்க க்கு ஒ  ைற ஒவ்ெவா  

கன் க்கும் 3 கிேலா ெதா ரம், 3 கிேலா ஆட்  எ  ஆகியவற்ைற கலந்  இட ேவண் ம். 

நன்கு வளர்ந்த பிறகு, 10 கிேலா ஆட்  எ , 10 கிேலா ெதா ரத்ைதத் ெதாடர்ந்  ெகா க்க 

ேவண் ம். ந்தள க்கு மைழக் காலத் க்கு ன்னர் ெகா த் விட ேவண் ம். 

நட  ெசய்த 5-ம் ஆண் ந்  மகசூல் கிைடக்கத் ெதாடங்கும். ஒவ்ெவா  தடைவ ம்  

எ க்கத் ெதாடங்கும் சமயத்தில் 10 ட்டர் தண்ணீாில் 200 மில்  பஞ்சகாவ்யாைவக் கலந் , 

ைகத்ெதளிப்பான் லமாக ெதளிக்க ேவண் ம். பிஞ்சு பி க்கும் சமயத்தில் 10 ட்டர் தண்ணீாில் 

500 மில்  பஞ்சகாவ்யாைவக் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். 



காய் இளம் மஞ்சள் நிறத் க்கு மா ம் சமயத்தில் ேவப்ெபண்ெணய், மண்ெணண்ெணய் 

கைரசைலத் ெதளிக்க ேவண் ம். ப த்  மஞ்சள் நிறத் க்கு மா ம் சமயத்தில் அ வைட 

ெசய்யலாம். 

எ மிச்ைசயில் வ டத் க்கு ன்  ைற மகசூல் எ க்கலாம். கார்த்திைக, மார்கழி, ைத 

மாதங்களில் நல்ல மகசூல் கிைடக்கும். ஒ  ெச யில் 500 பழங்களி ந்  600 பழங்கள் வைர 

காய்க்கும். ஆனால் இந்த சமயத்தில் அதிக வரத்தி ப்பதால் சந்ைதயில் விைல குைறவாக 

கிைடக்கும். குைறந்தபட்சம் ஒ  பழம் 50 ைபசா க்கு விைல ேபாகும். ஆனி, ஆ , ஆவணி 

மாதங்களில் ெச க்கு 100 பழங்க க்கும் ேமல் காய்ககும். மகசூல் குைறவாக இ ப்பதால் ஒ  

பழத் க்கு 5 பாய்க்கு ேமல் விைல கிைடக்கும். மாசி, பங்குனி, சித்திைர மாதங்களில் ெச க்கு 

சராசாியாக 20 பழங்க க்கு ேமல் கிைடக்கும். இந்த சமயத்தில் ஒ  பழம் 5 பாய்க்கு ேமல் 

விைல ேபாகும். ன்  மகசூைல ம் ேசர்த்  வ டத் க்கு ஒ  ெச யில் இ ந்  சராசாியாக 700 

பழங்கள் கிைடக்கும். 

ெதாடர்ந்  20 வ டம் வைரக்கும் மகசூல் எ க்கலாம். அதற்குப் பிறகு ெச கள் அழிக்கப்பட்  

சா நட  ெசய்ய ேவண் ம். இவாிடம் ஒன்றைர ஏக்காில் 120 ெச கள் இ க்கிற . அதில் 

சராசாியாக பழம் ஒ  பாய்க்கு விைல ேபாகிற . ட் க்ேக வந்  வியாபாாிகள் வாங்கி 

ெசல்கின்றனர். ஒன்றைர ஏக்காி ந்  வ டத் க்கு 70,000 பாய் வ மானம் கிைடக்கிற . 

வ டத்திற்கு 7,500 பாய்  பராமாிப்  ெசலவாகிற . 60,000 பாய்க்கு குைறயாமல் இலாபம் 

அைடயலாம். என்கிறார் ேதவராஜ். 

ெதாடர் க்கு 

ேதவராஜ் 

அைலேபசி எண்: 98658 34536.     

 ஆதாரம் : www.vikatan.com பசுைம விகடன் ெவளியிடான ேததி, 10.8.11  

 
 

  



 

 


