
 
 
ேததி : 25.11.11 

கமகம வ மானம் ெகா க்கும் கறிேவப்பிைல..! 

  

 

ஏக்க க்கு 4,600 கன் கள் ன்  மாதத்திற்க்கு ஒர் அ வைடஏக்க க்கு 8 டன் மகசூல் 

தமிழகத்தில் சைமக்கப்ப ம் ெப ம்பாலான உண களி ம் இடம்ெப ம் ஒ  

விைளெபா ள்.. கறிேவப்பிைல. இதற்குக் காரணம், அதி ள்ள வாசைன மட் மல்லாமல்  

ம த் வ குண ம் ஆகும். அதனால்தான் சந்ைதயில் கறிேவப்பிைலக்கு எப்ேபா ம் 

ேதைவ குைறவேதயில்ைல. இைதச் சாியாகப் ாிந்  ெகாள் ம் விவசாயிகள் பல ம் 

இைத சாகுப  ெசய்யத் தவ வதில்ைல. 



ேகாயம் த் ர் மாவட்டம், ேமட் ப்பாைளயம். காரமைட சுற் வட்டாரப் பகுதிகளில் 

ற் க்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களில் கறிேவப்பிைல கமகமக்கிற . ெப ம்பாலாேனார் 

ரசாயன இ ெபா ட்கைளப் பயன்ப த்தி வந்தா ம், சிலர் இயற்ைக வழி விவசாய 

ைறயில் கறிேவப்பிைல சாகுப ைய ேமற்ெகாண் க்கின்றனர். அவர்களில் ஒ வர்... 

காரமைட, மங்கலக் கைரப் ர் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த நந்தகுமார். 

கறிேவப்பிைல மணம் கலந்த ேமற்குத் ெதாடர்ச்சி மைலயின் குளிர் காற்  இதமாக சிக் 

ெகாண் ந்த ேவைளயில நந்தகுமாாின் ேதாட்டம் வஞ்சகமில்லாமல் விைள ம் 

வளமான ெசம்மண் மி. பஞ்சமில்லாமல் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் ெகா க்கும் கிண கள். 

“வாைழ, மஞ்சள் என்  நஞ்ைச விவசாயம் இ ந்தா ம், கறிேவப்பிைலதான் இவாின் 

பிரதான பயிர். அதனால்தான் ஏ  ஏக்காில் ெசங்காம்  என்கிற நாட்  ரக 

கறிேவப்பிைலைய நட் க்கிறார். 

ெபா வாக கறிேவப்பிைலச் ெச ேயாட பசுைமக்கும் வாசைனக்கும் ச்சிகள் அதிகமாக 

வ ம். அதனால் வழக்கமாக வ டத்தில் ப்ப  ைறக்கும் ேமல் ரசாயனப் 

ச்சிக்ெகால் கைள அ க்கிறார்கள். வய க்குள்ேள ேபானாேல கறிேவப்பிைல 

வாசைனையவிட, ச்சிக்ெகால்  வாசம்தான் அதிகம். சாப்பாட் ல் அதிகமாக 

பயன்ப த் வ  கறிேவப்பிைல. பச்ைசயாக கூட பல சமயங்களில் 

பயன்ப த் கிறார்கள். அப்ப ப்பட்ட  இைலக்கு இப்ப ெயல்லாம் ரசாயனத்ைதப் 

பயன்ப த்தாமல் கறிேவப்பிைல சாகுப  பண்ணேவ யா  என்  தான் 

கூ கிறார்கள். அந்த சமயத்தில்தான் ன்ேனா  இயற்ைக விவசாயி நவநீதிகி ணன் 

இவ க்கு அறி கம் ஆகி ள்ளார். அவர் லமாகத்தான் இயற்ைக விவசாயத்ைதப் பற்றி 

ெதாிந் க் ெகாண் ள்ளார். அேதாட ‘பசுைம விகடன்’ லமாக ம் பல தகவல்கைளக் 



கற் க் ெகாண் ள்ளார். இயற்ைகயில் நல்லப யாக கறிேவப்பிைலைய விைளவிப்பைத 

ஒ  சவாலாகேவ எ த் க் ெகாண்ட சாகுப யில் இறங்கியி க்கிறார் நந்த குமார். தன் 

தலாக இயற்ைகயில்தான்  ஆரம்பித்தி க்கிறார். 

தல் கட்டமாக இரண்  ஏக்கர் நிலத்தில் நட்   நல்ல மகசூல் அதன் பிறகு ஏ  

ஏக்க க்கு விாி ப்ப தத்தியதாக கூ கிளார். இப்ேபா  இரண்  வ டமாக, 

பஞ்சகவ்யா, ைகப் ச்சிவிரட் , ெதா ரம், ேவப்பம் பிண்ணாக்கு, ெகாம்  சாண 

உரம் என்  இயற்ைக இ ெபா ட்கைளத்தான் பயன்ப த்திக்ெகாண் க்கிறார். 

கறிேவப்பிைலைய அதிகமாக தாக்கும் இைலச்சு ட் ப் ைவ ம், ள்ளிேநாய், 

ஞ்சாணம்,ேவர கல் மாதிாியான எல்லா ேநாய்கைள ம் இயற்ைக ைறயில்தான் 

கட் ப்ப த் வதாக கூ கிளார். 

அைனத் ப் பட்டங்க ம் ஏற்ற ! 

கறிேவப்பிைல, ெசம்மண் மியில் நன்கு வள ம:. அைனத் ப் பட்டங்களி ம் இைத 

நட  ெசய்யலாம். ேதர்  ெசய்த ஒ  ஏக்கர் நிலத்ைத இரண்  ைற உழ  ெசய்ய 

ேவண் ம். பிறகு, 15 ராக்டர் ெதா ரத்ைத இைறத் , நிலத்தில் கட் கள் இல்லாமல் 

மண் ெபாலெபாலப் பாகும்ப  இரண்  உழ  ெசய்ய ேவண் ம். பிறகு, ஓர் அ  உயரம், 

ன்றைர அ  அகலத்தில் ேமட் ப்பாத்திகைள அைமக்க ேவண் ம். நிலத்தின் அைமப் , 

நம  வசதி ஆகியவற்ைறப் ெபா த்  பாத்திகளின் நீளத்ைத அைமத் க் ெகாள்ளலாம். 

ஒவ்ெவா  பாத்திக்கும் இைடயில் ஒன்றைர அ  இைடெவளி இ க்க ேவண் ம். 

பாத்திகளின் மீ  ெசாட்  நீர்க் குழாய்கைள அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

ஏக்க க்கு 4,600 நாற்  



ராகி, ேசாளம், கம் , திைன,வரகு, சாைம, பாசிப்பய , எள், ெகாள்  ஆகிய நவதானிய 

விைதகைள ெமாத்தமாக 20 கிேலா அளவில் கலந்  ேமட் ப்பாத்திகளின் மீ  விைதத்  

பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம். 40-ம் நா க்கு ேமல் இந்தச் ெச கள் வளர்ந்  நிற்கும். 

அவற்ைற ேவேரா  பறித்  பாத்திகளின் ேமல் ேபாட்  மண்ணால்  விட ேவண் ம். 

அ த்த ஒ  வாரத்திற்குள் பாத்திகளின் ைமயத்தில் இரண்ேட க்கால் அ  

இைடெவளியில், அைரய  ஆழத்தில் குழிெய த்  கறிேவப்பிைல நாற் கைள நட  

ெசய்ய ேவண் ம். ஒ  ஏக்க க்கு 4,600 நாற் கள் ேதைவப்ப ம். 

மாதம் ஒ  ைற பஞ்சகவ்யா 

பாசனத்ைத 10 நாட்க க்கு ஒ  ைற ெசய்தால் ேபா மான . ெசாட்  நீர்ப்பாசனம் 

அைமத்தால் கைளகள் வளர்வதில்ைல. மாதம் ஒ  ைற 100 ட்டர் தண்ணீாில் 3 

ட்டர் பஞ்சகவ்யாைவக் கலந்த ெச கள் நன்றாக நைன ம்ப  ெதளிக்க ேவண் ம். 

இதனால் ெச கள் விைரவாக வளர்வ டன், நல்ல நிற ம் கிைடக்கிற . 100-ம் நாள் 

ஒவ்ெவா  ெச யின் ேவர்ப்பகுதியி ம் 50 கிராம் ேவப்பம்பிண்ணாக்ைக ைவக்க 

ேவண் ம். 

ச்சிக க்கு ைகப் ச்சிவிரட்  

இைலச்சு ட் ப் , இைலப் ள்ளி ேநாய், ஞ்சாணம் மற் ம் பனிக்காலங்களில் 

ஏற்ப ம் ெவண் ள்ளி ேநாய் ேபான்றவற்ைறக் கட் ப்ப த்த, 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற, 

10 ட்டர் தண்ணீ க்கு 400 மில்  என்கிற கணக்கில் ைகப் ச்சிவிரட் ையக் 

கலந் , அதிகாைல ேநரத்தில் ெதளித்  வரேவண் ம். இதற்கு இவ்வள தான் ேதைவ 

என்ற கணக்கு இல்ைல. ெச கள் வ ம் நன்றாக நைன ம்ப  ெதளிக்க ேவண் ய  

அவசியம். 



மாதம் ேதா ம் ெபளர்ணமி தினத்தன் , 100 ட்டர் தண்ணீாில் 40 கிராம் ெகாம்  சாண 

உரத் ைளக் கலந் , ஒ  மணி  ேநரம் ைவத்தி ந் , பனிப் ைகேபால் ெதளிக்க 

ேவண் ம். இைதத் ெதளிப்பதால் கறிேவப்பிைல அதிக ந மணத் டன் விைள ம். அதிக 

நாட்கள் வாடாம ம் இ க்கும். 

நட  ெசய்த 6-ம் மாதத்தில் தல் அ வைட ெசய்யலாம். ெதாடர்ந்  ன்  

மாதங்க க்கு ஒ  ைற அ வைட ெசய்யலாம். தல் அ வைடயின் ேபா  ெபாிய 

அளவில் மகசூல் கிைடக்கா . ெதாடர்ந்  ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக மகசூல் அதிகாிக்கும். 

ஆண் க்கு ஒ  ைற கவாத்  

தல் ஆண் ல் 5 டன் தல் 6 டன் வைர மகசூல் கிைடக்கும். இரண்டாம் ஆண் ந்  

8 டன் தல் 10 டன் வைர மகசூல் கிைடக்கும். ஒவ்ெவா  ன்  அ வைடக க்குப் 

பிறகும், தைரயி ந்  ஒ  அ  உயரத்திற்க்கு மட் ம் இ க்குமா  விட் , ெச கைள 

கவாத்  ெசய்ய ேவண் ம். பிறகு, ெச க க்கிைடயில் உள்ள இைடெவளியில் 

நவதானியங்கைள விைதத் , 40ஆம் நாள் அவற்ைற ேவேரா  பறித்  டாக்காகப் 

ேபாட ேவண் ம். ஒவ்ெவா  ஆண் ம் இப்ப ச் ெசய்வதால் பயி க்கு உரம் 

கிைடப்ப டன், கைளக ம் கட் ப்ப ம் 

ெசலைவக் குைறக்கும் ேகரள வியாபாாிகள் 

இயற்ைக ைறயில் சாகுப  ெசய் றப்ேபா  ட் வளிச் ெசல  குைறவேதா , நல்ல 

மகசூ ம் கிைடக்கிற . கறிேவப்பிைல ம தைழ ப் பயிர் என்பதால் ஒ  தடைவ நட  

ெசய்தால் 25  வ டம்  வைர மகசூல் கிைடக்கும். வ டத்திற்க்கு நான்கு தடைவ 

அ வைட ெசய்யலாம். மார்கழி மாதத்தி ந்  மாசி மாதம் வைரக்கும் 



கறிேவப்பிைலக்கு நல்ல விைல கிைடக்கும். எப்ப ம் கிேலாவிற்கு குைறந்தபட்சமாக 4 

பாய் விைல கிைடத் வி ம். அதிகபட்சமாக 40 பாய் வைர கிைடக்கும். 

ேகரளாவி ந்  வ ம் வியாபாாிகள், ஆட்கைள ைவத்  அ வைட ெசய் , எைட 

ேபாட்  எ த் க்கிறார்கள், அ வைடக்கூ , இறக்குக்கூ  என்  எந்தச் ெசல ேம 

நமக்கு இல்ைல என்பதால் அவர்க க்குத்தான் இவர் விைலக்குக் ெகா க்கிறார். 

ேதாட்டத்திேலேய ைக ேமல் காசு கிைடக்கிற . இவ க்கு சராசாி விைலயாக 

கிேலாவிற்க்கு 20 பாய் கிைடக்கிற . ஒ  வ டத்திற்க்கு ஒ  ஏக்காில் குைறந்தபட்ச 

மகசூல் 8 டன் கறிேவப்பிைல ைவத் க்ெகாண்டா ம் 1 லட்சத்  60 ஆயிரம் பாய் 

வ மானம் கிைடக்கிற .  இதில் ெசலெவல்லாம் ேபாக 1 லட்சம் பாய் ேமல் லாபம் 

கிைடக்கிற . 

ெதாடர் க்கு 

நந்தகுமார், 

மங்கலக் கைரப் ர் கிராமம், காரமைட 

ெசல்ேபான் : 98422 - 72439 

ஆதாரம் : www.vikatan.com பசுைம விகடன்  


