
மஞ்ச டன் கூட்டணி ேபா ம் 

ச்சி,ேநாய் தாக்குதல் இல்ைல.ஊ பயிர் லம் கூ தல் வ மானம். மஞ்சள் விவசாயத்தில் 
வ மானம் எ க்க, குைறந்தபட்சம் ஓராண் க்குக் காத்தி க்க ேவண் ம் என்பதால், ஊ பயிர் 

லமாக இைடயில் ஒ  வ வாையப் பார்த் வி வ  பல ைடய வழக்கமாக இ க்கிற . 
வ வாய்க்கு வ வாய் என்பேதா , மஞ்சள் சாகுப க்கான ெசல கைள ம் இதிேலேய 
சமாளித் விட ம் என்ப தான் இதி க்கும் சூட்சமம்! தி வண்ணாமைல மாவட்டம், 
காந்தப்பாைளயம் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த ராஜாராம், இந்த சூட்சமத்ைதக் கைடபி த் , இயற்ைக 
வழி விவசாயத்தில் ேபா மான மகசூைலப் பார்த்  வ கிறார். 

இயற்ைக வழி விவசாயம் லமாக ேகந்தி  (சாமந்திப் ), ேகாழிக்ெகாண்ைட, ெவங்காயம் 
இவற்ைறெயல்லாம் மஞ்ச க்கு இைடயில் ஊ பயிராக சாகுப  ெசய்கிறார். இலாபம், 
மஞ்ச க்கான ெசல க்கு ஈ  இைதெயல்லாத்ைத ம் தாண்   இதன் லமாக ச்சி மற் ம் 
ேநாய்கைள ம் கட் ப்ப த்த  என்  ஆச்சாியம் ெபாங்கச் ெசால் ம் ராஜாராம், ேகந்தி 

க்கைளப் பறித்தப ேய ெதாடர்ந்தார். 

 

 

 
வியாபாரத்தி ந்  விவசாயத் க்கு!  
''பத்தாவ  ச்சுட் , அப்பா க்கு உதவியாக விவசாயத்தில் இறங்கியி க்கிறார். ன்  
வ டம் விவசாயத்ைதப் பார்த்த பிறகு, அாிசி வியாபாரத்ைதப் பார்ப்பதற்காக ஆரணிக்குப் 
ேபாயி க்கிறார். பிறகு, கு ம்ப ெசாத்தில் நாலைர ஏக்கர் நிலம் கிைடத்  அாிசி வியாபாரத்ேதா  
விவசாயத்ைத ம் கவனிக்க ஆரம்பித்தி க்கிறார். அந்த சமயத்தில் தி வண்ணாமைலயில் 
'இயற்ைக ேவளாண் விஞ்ஞானி' நம்மாழ்வாேராட பயிற்சி நடக்க, அதில் கலந்  ெகாண்  
இயற்ைக விவசாயத்தின் ேமல் ஆர்வம் வந்ததாக கூ கிறார். அதன்பின் தமிழ்நாட் ல் இ க்கும் 
நிைறய இயற்ைக விவசாயிகைளப் பார்த் , நிைறய விவரங்கைளத் ெதாிந் ெகாண் , 

வ மாக இயற்ைக விவசாயத்தில் இறங்கியி க்கிறார். இப்ெபா  'பசுைம விகடன்’ 



லமா ம் நிைறய விஷயங்கைளத்  ெதாிந்  ெகாண்டதாகக் கூ கிறார். 
 
திட்டம் ேபாட்  விவசாயம்!  
 
நான்கு ஏக்காி ம் பட்டத் க்ேகற்ற மாதிாி பயிர்கைள சாகுப  ெசய்கிறார். இயற்ைக விவசாயம் 

லமாக ஏக்க க்கு 24 ட்ைட (75 கிேலா) வைரக்கும் ெநல் மகசூல் கிைடக்கிற . இப்ெபா , 
1 ஏக்கர் 30 ெசன் ல் க ம் ,      1 ஏக்கர் 80 ெசன் ல் மக்காச்ேசாளம் கடைல, 38 ெசன் ல் 
மஞ்சள், 35 ெசன் ல் சம்பங்கி, 30 ெசன் ல் வாைழ, 15 ெசன் ல் மாட் க்குத் ேதைவயான 
தீவனம், 7 ெசன் ல் ட் க்கு ேதைவயான காய்கறிகள் என்  நிலத்ைதப் பிாித்  திட்டம் 
ேபாட்  விவசாயம் ெசய்கிறார். மஞ்ச க்கிைடயில் ேகாழிக்ெகாண்ைட, ேகந்தி , ெவங்காயம் 
என்  ேபாட் க்கிறார். ெவங்காயம் அ வைட ந் ள்ள . ெவல்லாம் அ வைடயில் 
இ ப்பதாக ெசான்னவர், மஞ்சள் மற் ம் அதன் ஊ பயி க்கான சாகுப த் ெதாழில் ட்பங்கள் 
பற்றி பகிர்ந்தார்.  
 
கைளகைளக் கட் ப்ப த் ம் மாட்  உழ !  
 
சின்ன ெவங்காயத்தின் வய  80 நாட்கள். ேகந்தி  மற் ம் ேகாழிக்ெகாண்ைடப்  
ஆகியவற்றின் வய  110 நாட்கள். மஞ்சளின் வய  330 நாட்கள் (11 மாதங்கள்). இவற் க்கு 
வ கால் வசதி ைடய அைனத்  மண் வைகக ம் ஏற்ற . ைவகாசி மற் ம் ஆனி ஆகிய 
பட்டங்கள் ஏற்றைவ. சாகுப  நிலத்தில் 3 டன் ெதா ரத்ைதக் ெகாட் , மா கள் லமாக 
இரண்  சால் உழ  ெசய் , தண்ணீர் கட்ட ேவண் ம். 10 நாட்கள் கழித் ப் பார்த்தால் நிலத்தில் 
கைளகள் ைளத்தி க்கும். அவற்ைற கு க்கு, ெந க்காக இரண்  சால் உழ  ெசய்ய 
ேவண் ம். இப்ப ச் ெசய்வதால், கைளகைளக் கட் ப்ப த்த ம். ஒ  வாரம் கழித் , மண் 
காய்ந்தி க்கும் நிைலயில், மீண் ம் ஓர் உழ  ெசய்  மண்ைண ெபாலெபாலப்பாக மாற்ற 
ேவண் ம். பிறகு, இரண்டைர அ  இைடெவளியில் ஏர் கலப்ைப லம் பார் ஓட் , மண்ெவட்  

லமாக பாைர சாி ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
 

 
ஒன்றைரய  இைடெவளி!  
 
பாாின் ஒ  பக்கத்தில், க்கால் அ க்கு ஒ  ெவங்காயத்ைத தி நடவாக நட  ெசய்ய 
ேவண் ம். ெபா வாக ெவங்காயத்ைத ஈர நடவாகத்தான் ந வார்கள். ஆனால், தி நடவாக 
நட்  பிறகு, நீர் பாய்ச்சினால் ைளப் த் திறன் நன்றாக இ க்கும். ெவங்காயத்ைத நட  ெசய்த 
பிறகு தண்ணீர் கட் , விைதேநர்த்தி ெசய்த மஞ்சள் கிழங்குகைள பாத்தியின் ம பக்கத்தில் 
ஒன்றைர அ க்கு ஒன்  தம் நட  ெசய்ய ேவண் ம். பாாின் ைமயத்தில் ஒன்றைர அ க்கு ஒ  
ேகந்தி அல்ல  ேகாழிக்ெகாண்ைட நாற்ைற நட  ெசய்ய ேவண் ம் (இவர் 38 ெசன்ட் 



நிலத்ைத ம் இரண்டாகப் பிாித் , ஒ  பகுதியில் ேகந்திைய ம், மற்ெறா ப் பகுதியில் 
ேகாழிக்ெகாண்ைடைய ம் ஊ பயிராக சாகுப  ெசய்தி க்கிறார்). நட  ெசய்த 4-ம் நாள் 
தண்ணீர் கட்ட ேவண் ம். இம் ைறயில் ந வதற்கு 38 ெசன்ட் நிலத் க்கு 210 கிேலா 
விைதமஞ்சள், 90 கிேலா விைதெவங்காயம் மற் ம் ேகாழிக்ெகாண்ைட, ேகந்தி விைதகள் தலா 50 
கிராம் தம் ேதைவப்ப ம். 
 

ச்சிகைளக் கட் ப்ப த் ம் ேகந்தி!  
 
7-ம் நாளில் ெவங்காய ம், 30-ம் நாளில் மஞ்ச ம் ைளத்  வ ம். மண்ணின் ஈரப்பதத்ைதப் 
ெபா த்  7 தல் 10 நாட்க க்கு ஒ  ைற தண்ணீர் கட்ட ேவண் ம். 30 மற் ம் 45-ம் 
நாட்களில் கைள எ க்க ேவண் ம். இரண்டாவ  கைள எ த்த பிறகு, 50 கிேலா மண்  உரம், 
10 கிேலா ேவப்பம் பிண்ணாக்கு, 2 கிேலா அேசாஸ்ைபாில்லம், 2 கிேலா பாஸ்ேபா-பாக்டீாியா, 2 

ட்டர் பஞ்சகவ்யா ஆகியவற்ைறக் கலந் , 24 மணி ேநரம் ைவத்தி ந் , பிறகு நிலத்தில் வ 
ேவண் ம். 20 நாட்க க்கு ஒ  ைற 48 ட்டர் தண்ணீாில் 2 ட்டர் பஞ்சகவ்யாைவக் கலந்  
ெதளிக்க ேவண் ம். ஊ பயிராக ேகந்தி சாகுப  ெசய்வதால் ெப ம்பாலான ச்சிகள் 
கட் ப்ப கின்றன. ேதைவப்பட்டால் மட் ம், ைகப் ச்சிவிரட்  ெதளித் க் ெகாள்ளலாம். 
இயற்ைக வழி விவசாயம் என்பதால், ேநாய்க ம் ெபாிதாக வ வதில்ைல. ஊ பயிர்கைள 
அ வைட ெசய்த பிறகு, அந்தச் ெச கைள, அப்ப ேய மஞ்சள் ெச கைளச் சுற்றி டாக்காகப் 
ேபாட ேவண் ம். கூடேவ 50 கிேலா மண்  உரம், 10 கிேலா ேவப்பம் பிண்ணாக்கு, 2 கிேலா 
அேசாஸ்ைபாில்லம், 2 கிேலா பாஸ்ேபா-பாக்டீாியா, 2 ட்டர் பஞ்சகவ்யா ஆகியவற்ைற கலந்  
ஒவ்ெவா  மஞ்சள் ெச க்கும் நிரந்  இட் , மண் அைணத்  விட ேவண் ம். 
 
சாகுப ப் பாடத்ைத த்த ராஜாராம், ெவங்காயத்ைத 80 நாள்ல அ வைட ெசய்ததில் 38 
ெசன் ல் இ ந்  480 கிேலா ெவங்காயம் கிைடத்தி ப்பதாக ம், ேசதாரம், காய்ச்சல் ேபாக 
எப்ப ம் 450 கிேலா கிைடக்கும் என் ம் கிேலா க்கு சராசாியா 30 பாய் விைல 
கிைடத்தா ம் 13,500 பாய் வ மானம் கிைடக்கும் என் ம் கூ கிறார். 
ேகாழிக்ெகாண்ைட 40 நாட்களில் ெவ க்க ஆரம்பிக்கும். 60-ம் நா க்கு ேமல் ஐந்  
நாட்க க்கு ஒ  ைற அ வைட பண்ணலாம். 10 ைற அ க்கலாம். ஒ  அ ப் க்கு 
சராசாியாக 30 கிேலா என்  ெமாத்தம் 300 கிேலா வைரக்கும்  கிைடக்கும்.  
 
கிேலாவிற்கு சராசாி விைலயாக 15 பாய் கிைடத்தா ம் 4,500 பாய் கிைடக்கும். ேகந்தி 50 
நாட்களில் ெவ க்க ஆரம்பிக்கும். 70-ம் நாளில் இ ந்  அ வைட ெசய்யலாம். ெமாத்தம் எட்  
அ வைடக்கும் ேசர்த்  200 கிேலா அள க்கு மகசூல் கிைடக்கும். கிேலா, சராசாியாக 30 

பாய்க்கு விற்றா ம் 6,000 பாய் கிைடக்கும். 11-ம் மாதத்தில் மஞ்சைள அ வைட 
ெசய்யலாம். 38 ெசன் ல் இ ந்  10 குவிண்டால் வைரக்கும் மகசூல் கிைடக்கும். இப்ெபா  
குவிண்டால் 5 ஆயிரம் பாய்க்கு விற்பைன ெசய்யப்ப கிற . இ ப்  ெவத்ததி ந்  விைல 
ஏ ம்ேபா தான் விற்பதாக கூ கிறார். ெமாத்தமாக 38 ெசன்ட் நிலத்தில் இ ந்  74,000 பாய் 



வைரக்கும் வ மானம் கிைடக்கும். ெசல  ேபாக 34,000 பாய் வைர லாபம் என்கிறார். 
 
ெதா ரம் தயாாிப்  
 
குப்ைபக்குழியில் இ க்கும் மட்கிய எ ைவக் கைளத்  ெவப்பம் ெவளிேய ம் அள க்கு 
தண்ணீர் விட் , 25 நாட்கள் இைடெவளியில் மீண் ம் கைளத் , அவற்றில் ைளத்தி க்கும் 
கைளச் ெச கைள அகற்ற ேவண் ம். 50-ம் நாள் அந்த எ ைவ எ த் ப் பயன்ப த்தலாம். 
 
ஒ  பாத்தி ஒ  கூைட எ  
 
10 அ  நீளம், 5 அ  அகலத்தில் இரண்  ேமட் ப்பாத்திகள் அைமத் , ஒவ்ெவா  
ேமட் ப்பாத்திக்கும் ஒ  கூைட எ ைவ ெகாட்  கிளறி சமப்ப த்தினால் நாற்றங்கால் தயார். ஒ  
பாத்தியில் ேகாழிக்ெகாண்ைட விைதைய ம், மற்ெறா  பாத்தியில் ேகந்தி விைத ம் வ 
ேவண் ம். பின்னர் எ  அல்ல  மணைல ேலசாகத் வி ெதன்ைன மட்ைடயால்  ைவத் , 
தினம் தண்ணீர் ெதளித்  வந்தால், 7-ம் நாளில் ைளப்  எ த்  வி ம். 15-ம் நாளில் 5 ட்டர் 
தண்ணீாில் 200 மில்  பஞ்சகவ்யாைவக் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். 30-ம் நாளில் நாற்  
தயாராகி வி ம். 

விைதேநர்த்தி 
 
சூேடாேமானஸ், ைரக்ேகாெடர்மா விர் , அேசாஸ்ைபாில்லம், பாஸ்ேபா-பாக்டீாியா 
ஆகியவற்ைற தலா ஒ  கிேலா எ த் க் ெகாண் , ஒ  ட்டர் பஞ்சகவ்யாைவ அதில் ேசர்த் க் 
கலக்க ேவண் ம். இைத 30 ட்டர் தண்ணீாில் கலக்க ேவண் ம். மஞ்சள் விைதக் கிழங்குகைள 
இந்தக் கைரச ல் நைனத்  எ த் , நிழ ல் உலர்த்தி நட  ெசய்ய ேவண் ம். 
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அைலேபசி (ெசல்ேபான்): 97878-27898. 
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