
ஏக்க க்கு `1,00,000 மகத்தான லாபம் த ம் மஞ்சள், ெவங்காயம், ங்ைக 

 

 ஊ பயிர் வ மானம் என்ப , ‘விவசாயிக க்குக் கிைடக்கும் ஊக்கத் ெதா” 

என்ேற ெசால்லலாம் அதனால்தான் ஒவ்ெவா  பயி க்கும் இைடயில், ஏற்றெதா  

ஊ பயிைர சாகுப  ெசய்  வ கிறார்கள் விவசாயிகள். அந்த வைகயில் 

ெதன்ைனக்கு இைடயில் மஞ்சள் மற் ம் ெச ங்ைக ஆகியவற்ைற சாகுப  

ெசய் , அசத்தலான லாபம் பார்த்  வ கிறார் ேகாயம் த் ர் மாவட்டம் சி வாணி 

அ ேக உள்ள வைலயன்குட்ைட இளங்ேகாவன். 

 ேகாயம் த் ாி ந்  சி வாணி ெசல் ம் பிராதான சாைலயில், 25வ  

கிேலா மீட்டாில், இட பக்கம் பிாிந்  ெசல் ம் கிைளச்சாைலயில் பயணித்தால் 

இரண்டாவ  கிேலா மீட்டாில் நம்ைம எதிர் ெகாள்கிற . இயற்ைக எழில் சூழ்ந்த 

வைலயன்குட்ைட, அந்திவானம் ஆரஞ்சு வண்ணத்ைத ஆைடயாக உ த்திக் 

ெகாண் ந்த அழகான மாைல ேநரத்தில், தன  ேதாட்டத்தில் இ ந்தப  நம்ைம 

எதிர்ெகாண்ட இளங்ேகாவன், ேபச்ைச ஆரம்பித்தார். 

 “கிணத் ப் பாசனத் ல ெமாத்தம் ஏ  ஏக்கர் நிலம் இ க்கு. அ ல ன்றைர 

ஏக்கர்ல ேதங்காய்க்கான ெதன்ைன, அைர ஏக்கர்ல இளநிக்கான ெதன்ைன  



ெமாத்தம் நா  ஏக்கர்ல ெதன்ைன இ க்கு . இ ல ெரண்  ஏக்கர்ல மஞ்சள், 

ெவங்காயம் இ  ெரண்ைட ம் ஊ பயிரா விைதச்ேசன். அைர ஏக்கர்ல மஞ்சள், 

ெவங்காயம், ங்ைக இ  ைண ம் ஊ பயிரா விைதச்ேசன். மஞ்சள், ெவங்காயம் 

அ வைட ஞ்சி ச்சு. ெச  ங்ைக காய்ப் ல இ க்கு. ெதன்ைன நட  ெசஞ்ச  

ேபாக மீதி ள்ள 3 ஏக்கர்ல ஜி-9 திசு வாைழைய ஜீேரா பட்ெஜட் ைறயில சாகுப  

ெசஞ்சி க்ேகன என்  ன்ேனாட்டம் ெகா த்தவர், 

“பி.எஸ்.என்.எல். நி வனத் ல ேவைலயில இ ந்த நான், விவசாயத்ைத ம் கூடேவ 

கவனிச்சுக்கிட் ந்ேதன். ‘பசுைம விகடன்’ நடத்தின ஜீேரா பட்ெஜட் பயிற்சி, 

நம்மாழ்வாேராட களப்பயிற்சி இ லெயல்லாம் கலந் க்கிட்ேடன். அ க்குப் பிறகு,  

வி ப்  ஓய்  வாங்கிட் , ேநர இயற்ைக விவசாயியா மாறிட்ேடன்” என்  

தன்ைனப் பற்றி ம் ெகாஞ்சம் ெசால் விட் , மஞ்சள், ெவங்காயம் மற் ம் 

ெச ங்ைக ஆகியவற்ைற ஊ பயிராக சாகுப  ெசய்யம் ைறகைளச் ெசால்லத் 

ெதாடங்கினார். அ , பாடமாகத் ெதாகுக்கப்பட் ள்ள . 

ஒ  அ  இைடெவளி அவசியம் ‘குைறந்தபட்சம் 25 அ  இைடெவளியில் 

இரண்டைர ஏக்கர் ெதன்ைனக்கு இைடயில் மஞ்சள், ெவங்காயம் மற் ம்  

ெச ங்ைக சாகுப  ெசய்ய ெசல , வர  கணக்கு 

விவரம் ெசல  வர  

உழ  6,000 

ெதா ரம் 20,000 

ேகாழி எ  15,000 

இைறப்  4,000 

பார் கட்ட 4,000 



விைதமஞ்சள் 

1800 கிேலா X `40 

72,000 

நட  12,000 

கைள 10,000 

ஜீவாமிர்தம் / ெதளிப்  2,000 

பாசனம் 8,000 

அ வைட/பாலீஷ் 50,000 

விைதெவங்காயம் 1500 கிேலா X ` 30 45,000 

நட  6,000 

அ வைட 18,000 

ங்ைக 150 கன் கள் X `10  1,500 

நட  400 

கவாத்  400 

அ வைட 500 

மகசூல்:  

ெவங்காயம் 6 டன் X `16  96,000

ங்ைக 1500 கிேலா X  ` 10  15,000

மஞ்சள் 50 குவி. X ` 9,000  4,50,000

ெமாத்தம் 2,74,800 5,61,000

நிகரலாபம்  2,86,200

 



நட  ெசய் , நான்கு ஆண் க க்கும் குைறவான வயதி க்கும் இளம் 

ெதன்ைனகள் உள்ள ேதாப் கள் தான் மஞ்சள், ெவங்காயம், ங்ைக ேபான்ற 

ஊ பயிர்கைள சாகுப  ெசய்வதற்கு ஏற்றைவ. நிலத்ைத நன்றாக உழ  ெசய் , 

க்கால் அ  அகலத் க்கு பார் எ க்க ேவண் ம். பா க்குப் பார் ஒன்றைர அ  

இைடெவளி இ க்க ேவண்டம். நன்கு உலர்த்தி ைவக்கப்பட்ட நாட்  ரக மஞ்சள் 

விைதக் கிழங்குகைள, ஒவ்ெவா  பாாி ம் ஓர் அ  இைடெவளியல் (வழக்கமாக 

க்கால் அ  இைடெவளிதான் ெகா ப்பார்கள். மஞ்ச க்கு இைடேய ஊ பயிர் 

ெசய்வதால், ஓர் அ  இைடெவளி விடேவண் ம்) ஈர நட  ெசய்ய ேவண் ம். 

ஏக்க க்கு 700 கிேலா விைதக் கிழங்கு ேதைவப்ப ம். 

 மஞ்சைள நட்ட பின் , அேத பாாில் ஈர நட  ைறயில் 12 அ  

இைடெவளியில் ெச ங்ைக நாற் கைள நட  ெய்ய ேவண் ம். ஏக்க க்கு கூமார் 

300 ெச கள் வைர ேதைவப்ப ம். (இவர் அைர ஏக்காில் 150 ெச கைள நட  

ெசய் ள்ளார்). பிறகு, விைத ெவங்காயத்ைத வாய்க்கால் கைரகளில் நட  ெசய்ய 

ேவண் ம். ஏக்க க்கு 600 கிேலா ேதைவப்ப ம். 

ைவ அழிக்க உத ம் க்கள்: 

 ெதாடர்ந்  200 ட்டர் ஜீவாமிர்தக் கைரசைல 15 நா க்கு ஒ  ைற பாசன 

வாய்க்கால் லம் ெகா க்க ேவண் ம். இைடயிைடேய சூாியகாந்தி மற் ம் 

ெசண் மல்  விைதகைள ம் பரவலாக விைதக்க ேவண் ம். ெசண் மல் ச் 

ெச யின் ேவாில் சுரக்கும் திரவம் ் க்கைளக் கட் ப்ப த் ம். 

 சூாியாகாந்தி விைதைய உண்ண வ ம் பறைவகள் , ச்சிகைளப் பி த்  

தின் வி ம். 60-ம் நா க்கு ேமல் ஏக்க க்கு 200 ட்டர் ஜீவாமிர்தத்ைதச் ெச களின் 

ேமல் ெதளித்தால், இைலப் ள்ளி ேநாய் கட் ப்ப ம். 70-ம் நாள் ெவங்காயம் 



அ வைடக்கு வந் வி ம். மஞ்ச க்கு இைடயில் ஊ பயிராகச் ெசய் ம் ேபா , 

ஏக்க க்கு 2,000 தல் 2,5000 கிேலா வைர ெவங்காயத்தில் மகசூல் கிைடக்கும். 

 100-ம் நாள், 100 ட்டர் தண்ணீாில் இரண்டைர ட்டர் பிரம்மாஸ்திரம், 3 

ட்டர் மாட் ச் சி நீர் ஆகியவற்ைறக் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். 150ம் நா க்கு 

ேமல் 100 ட்டர் தண்ணீாில் இரண்டைர ட்டர் அக்னி அஸ்திரம், 3 ட்டர் மாட் ச் 

சி நீர் ஆகியவற்ைறக் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். 

20 குவிண்டால்: 

 நட  ெசய்த எட்டாம் மாதத் க்கு ேமல் மஞ்சைள அ வைட ெசய்யலாம். 

அவற்ைற தரம் பிாித்  சுத்தப்ப த்தி, ேவகைவத்  உலர்த்தி, இயந்திரத்தின் லம் 

பாலீஷ் ெசய்ய ேவண் ம். பிறகு, ட்ைட பி த்  விற்பைன ெசய்யலாம். 

ஊ பயிராக சாகுப  ெசய் ள்ளதால், குைறந்த பட்சம் ஏக்க க்கு 20 குவிண்டால் 

மகசூல் கிைடக்கும்.ெச  ங்ைகையப் ெபா த்தவைர தனியாக எந்தப் பராமாிப் ம் 

ெசய்யத் ேதைவயில்ைல. நட  ெசய்த 8-ம் மாதம் தல் மகசூல் ெகா க்கத் ெதாடங்கி, 

ெதாடர்ந்  4 மாதம் காய்த் க் ெகாண் க்கும். மஞ்ச க்கு ஊ பயிராக 

ெச ங்ைகைய ந ம்ேபா  குைறந்தபட்சம்  ஏக்க க்கு 3,000 கிேலா காய்கள் 

கிைடக்கும். 

ஏக்க க்கு 1,00,000: 

 சாகுப  பாடம் ந்த பிறகு, வ மானத்ைதப் பற்றி ேபசிய இளங்ேகாவன், 

“ெரண்டைர ஏக்கர்ல விைதச்ச ெவங்காயம் லமா 6,000 கிேலா மகசூல் கிைடச்சு . 

கிேலா 16 பாய் தம் வித்த ல 96,000 பாய் கிைடச்சு . ெமாத்தம் 50 

குவிண்டால் மஞ்சள் கிைடச்சி க்கு. இப்ப விைல குைறச்சலா இ க்கறதால், இன் ம் 

விக்காம ெவச்சி க்ேகன். சராசாியா ஒ  குவிண்டால் 9 ஆயிரத் க்கு வித்தா ம், 



4,50,000 கிைடக்கும். அைர ஏக்கர் ங்ைகயில் இ ந்  இ  வைரக்கும் 700 

கிேலா ங்ைக எ த்தி க்ேகன். இன் ம் 800 கிேலா கிைடக்கும்  எதிர் 

பார்க்குேறன். ெமாத்தம் 1,500 கிேலா  ெவச்சிக்கிட்டா 15,000 பாய் கிைடக்கும். 

 கூட் க் கழிச்சி பார்த்தா... ெதா ரம், ேகாழி, எ , ஜீவாமிர்தம் தவிர எைத ம் 

பயன்ப த்தாம, ெதன்ைனக்கு இைடயில் ஊ பயிர் லமாகேவ ஏக்க க்கு ஒ  லட்ச 

பாய்க்கு ேமல லாபம் பாக்கலாம்” என்றார். 

ெதாடர் க்கு: 

இளங்ேகாவன், அைலேபசி: 94433-51500 

ஆதாரம்: பசுைம விகடன் ெவளியீ  10.06.11 www.vikatan.com 

 

 


