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கலங்க விடாத கடைல.. அள்ளிக் ெகா க்கும் ஆமணக்கு... 

மானாவாாி ெவள்ளாைமயில் எள், உ ந் , நிலக்கடைல என்  தனித்தனியாக சாகுப  

ெசய்யாமல்.. ஊ பயிராக ஆமணக்ைக ம் ேசர்த்  சாகுப  ெசய்தால் ... அ ைமயான 

விைளச்சல் பார்க்கலாம் என்  தன் ைடய அ பவத்ைத சந்ேதாஷத்ேதா  பகிர்ந்  

ெகாள்கிறார், ன்னாள் ஆசாிய ம்.. எந்நா ம் விவசாயி மான ேகாதண்டராமன். 

 

தி வண்ணாமைல மாவட்டம், கீழ்ெபன்னாத் ர் கிராமத்ைதச் ேசாந்த இவர், இயற்ைக 

வழி விவசாயத்தில் மானாவாாியாக கடைல விைதத் , ஊ பயிராக ஆமணக்ைக ம் 

பயிர் ெசய்தி க்கிறார்.  



ஆரம்பத்தில் ரசாயன உரம், ச்சிக்ெகால் கைளப் பயன்ப த்தித்தான் விவசாயம் 

பார்த்ேதன். ஏ  வ டத்திற்க்கு ன் கறிேவப்பிைல நட் , இைடயில் அைரக்கீைர, 

ைளக்கீைரெயல்லாம் ேபாட் ந்ேதன். அப்ேபா  வந்  பார்த்த சில இயற்ைக 

வவிசாயிகள் ‘பஞ்சகவ்யா ெதளித்தால்.. ெச  ெசழிப்பாக வள ம் என்  ெசால் , 

பஞ்சகவ்யா, அ தகைரசல் எல்லாம் தயாாிப்பதற்க்கு ெசால் க் ெகா த்தாங்க. 

பிறகு, அ தக்கைரசைலத் தயாாித் த் ெதளித்ேதன். கீைர ேவகமாக வளர ஆரம்பித்த . 

அைத சைமத் ச் சாப்பிட்டேபா  ைவயாக ம் இ ந்த . அதன்பிறகு ெசஞ்சியில் 

‘இயற்ைக ேவளாண் விஞ்ஞானி’ நம்மாழ்வார் நடத்தின இயற்ைக விவசாயப் பயிற்சியில் 

பங்ேகற்ற பிறகு..  இயற்ைக விவசாயியாக மாறிவிட்ேடன். 

ரசாயன ைறயில் விைளந்த ெநல்ைல ஒ  சாக்கில் பி த்தால்.. ஒ  ட்ைட ெநல் 75 

கிேலாதான் இ க்கும். நான் இயற்ைக வழி விவசாயத்திற்க்கு மாறின பிறகு, அேத 75 

கிேலா சாக்கில் ஒ  ட்ைடக்கு எண்பதி ந்  எண்பத்ைதந்  கிேலா வைரக்கும் ெநல் 

இ ந்த . அந்த அளவிற்க்கு ெநல்ேலாட எைட  இ க்கு இயற்ைக வவிசாயத்தில். 

இப்ப என் ைகவசம் 7 ஏக்கர் 80 ெசன்ட் நிலம் இ க்கு. அதில் ஒ  ஏக்காில் ெநல் . ஒ  

ஏக்காில் சப்ேபாட்டா, ன்  ஏக்காில் க ம் , ஒ  ஏக்காில் ெநல், ஒ  ஏக்காில் வைர 

என்  ேபாட் க்கிேறன். 80 ெசன் ல் மானாவாாியாக கடைலைய ம் ஆமணக்ைக ம் 

ேபாட் க்கிேறன்.  

விைதேநர்த்தி க்கியம்! 

‘நிலக்கடைல சாகுப  ெசய்ய.. வ கால் வசதி ைடய ெசம்மண் மற் ம் மணற்பாங்கான  

மண்வைககள் ஏற்ற . மானாவாாியில் சாகுப  ெசய்ய ஆ ப்பட்டம்தான் சிறந்த . 



நிலத்ைத கு க்கு ெந க்காக இரண்  சால் உழ  ெசய் .. மண்ைண 

ெபாலெபாலப்பாக்க ேவண் ம். 80 ெசன்ட் நிலத்திற்க்கு 45 கிேலா விைத ேதைவப்ப ம். 

விைதக்கடைல டன் 200 கிராம் ேடாேமானஸ்  கலந்  விைத ேநர்த்தி ெசய்  ெகாள்ள 

ேவண் ம். 

கடைல விைதத்த ம நாள் ஆமணக்கு! 

பிறகு, நிலத்தில் மண்  உரக்கலைவைய (500 கிேலா மண்  உரம், 10 கிேலா 

பாஸ்ேபா- பாக்டீாியா,  10 கிேலா ைரேசாபியம், 1 கிேலா ேடாேமானஸ், 2 ட்டர் 

பஞ்சகவ்யா ஆகியவற்ைற ஒன்றாகக் கலந்  24 மணி ேநரம் ைவத்தி ந்தால்.. மண்  

உரக்கலைவ தயார். (இ  80 ெசன்ட் நிலத்திற்க்கு ேபா மான ) இட் , ராக்டாில் 

விைதக் கலப்ைபையப் ெபா த்தி.. க்கால் அ க்கு ஒ  விைத தம் விைதக்க ேவண் ம் 

(இவர் .எம்.வி.7 ரக விைதைய விைதத் ள்ளார், இதன் வய  105 நாட்கள்). 

கடைல விைதத்த ம நாள், 5 அ  இைடெவளி வாிைசயில் 4 அ  இைடெவளயில்.. 

ன்  ன்  ஆமணக்கு விைதகளாக ஊன்ற ேவண் ம். (இவர் ஜி.ெஹச்.5 ரக 

ஆமணக்கு விைதத்தி க்கிறார், இதன் வய  6 மாதங்கள்). இப்ப  விைதக்கும் ேபா  

ஒன்றைர கிேலா விைத ேதைவப்ப ம். 

விைதத்த ஒ  வாரத்தில் நிலக்கடைல ைளப்  எ க்கும். ஏ  தல் பத்  நாட்க க்குள் 

ஆமணக்கு ைளப்  எ க்கும்.  நிலக்கடைல விைதத்த 25-ம் நாள், 80 கிேலா ஜிப்சம் 

உரத்ைதத் விவிட் , கைள எ க்க ேவண் ம். அப்ேபாேத, ன்  ன்றாக ைளத்  

வ ம் ஆமணக்குச் ெச களில் தரமான ஒன்ைற மட் ம் ைவத் விட் , மீதி இரண்  



ெச கைள அகற்றிவிட ேவண் ம். மீண் ம் 40-ம் நாளில்கைள எ க்க ேவண் ம். அதற்கு 

ேமல் கைள எ க்கத் ேதைவயில்ைல.  

 

மைழ.. கவனம்! 

ஆமணக்கு பயிர் ெசய்தி ப்பதால்.. நிலக்டைலயில் ச்சித்தாக்குதல் அதிகம் இ க்கா . 

ேம ம், ேராடீனியா த் தாக்குதைலக் குைறக்க 30 மற் ம் 60-ம்  நாட்களில், 80 

ட்டர் தண்ணீாில் 8 ட்டர் ைகப் ச்சிவிரட் ையக் கலந் த் ெதளிக்க ேவண் ம். 

35 மற்றம் 50-ம் நாட்களில் 80 ட்டர் தண்ணீாில் இரண்டைர ட்டர் பஞ்சகவ்யாைவக் 

கலந் த் ெதளிக்க ேவண் ம். 

50-ம் நாளில் வி  இறங்க ஆரம்பித்  85-ம் நா க்கு ேமல் கடைல ற்ற ஆரம்பிக்கும். 

95-ம் நாளி ந்   105 ம் நா க்குள் கடைல ற்றியி ப்பைதப் பார்த்  அ வைட 

ெசய்ய ேவண் ம். அ வைட ெந ங்கும் சமயத்தில்.... நிலத்தில் ன்  நாட்க க்கு ேமல் 

தண்ணீர் நின்றால், கடைல ைளக்க ஆரம்பித் வி ம். அதனால், அைடமைழக்கு ன் 

அ வைட ெசய் விட ேவண் ம். 

க்க க்கு எண்ெணய் கைரசல்! 

ஆமணக்கு 70-ம் நாளில் ெவ க்க ஆரம்பித் , 90-ம் நா க்கு ேமல் ற்றத் ெதாடங்கும். 

95-ம் நாளில் ெச க்குச் ெச  ைகயால் மண் அைணக்க ேவண் ம். அந்த சமயத்தில் 

ேராடீனியா க்கள் தாக்குதல் இ க்கலாம். ேவப்ெபண்ெணய், ங்கன் எண்ெணய் 

ஆகியவற்றில் தலா 450 மில் , 100 மில்   தண்ணீர்,  30 மில்  காதி ேசாப் 

ஆகியவற்ைற ஒன்றாகக் கலந் , 100 ட்டர் தண்ணீாில் கலக்கி, நிலம் வ ம் 



ெதளிக்க ேவண் ம். 100 நா க்கு ேமல் அ வைட ெசய்ய ஆரம்பிக்கலாம். 15 

நாட்க க்கு ஒ  பறிப்  என 6 ைற அ வைட ெசய்யலாம். 

80 ெசன் ல் 45 ஆயிரம்! 

அ வைட ெசய்  ஆய்ந்  காயைவத்தால் 80 ெசன் ல்  10 ட்ைட (45 கிேலா ட்ைட) 

வைர கடைல கிைடக்கும். ட்ைட 1,800 பாய் என்  விற்றால் 18,000 பாய் 

கிைடக்கும். 

80 ெசன் ல் ஒ  டன் ஆமணக்கு கிைடக்கும். சராசாி விைலயாக கிேலாவிற்க்கு 40 

பாய் என்  ைவத் க் ெகாண்டா ம், 40,000 ஆயிரம் பாய் கிைடக்கும். ஆக 

ெமாத்தம் 58,000 ஆயிரம் வ மானம். அதில் ெசல  ேபாக 45,000 பாய் வைரக்கும் 

லாபம் கிைடக்கும். 

80 ெசன்ட் நிலத்தில் நிலக்கடைல + ஆமணக்கு சாகுப க்கு ேகாதண்டராமன் ெசால் ம் ெசல  –
வர  கணக்கு 

விவரம் 
ெசல  வர  

உழ  
1,000  

கடைல விைத மற் ம் விைதப்  
2,750  

ஆமணக்கு விைத மற் ம் நட  
615  

மண்  உரம் 
1,500  

இயற்ைக இ ெபா ள் 
500  

கைள 
2,400  

கடைல அ வைட 
1,600  

ஆமணக்கு அ வைட 
2,500  



450 கிேலா கடைல லம் வர  
 18,000 

1 டன் ஆமணக்கு லம் வர  
 40,000 

ெமாத்தம் 
12,865 58,000 

நிகரலாபம் 
 45,135 

 

ெதாடர் க்கு: 

ேகாதண்டராமன் 

 கீழ்ெபன்னாத் ர் கிராமம் , தி வண்ணாமைல மாவட்டம் 

 அைலேபசி (ெசல்ேபான்): 94421 - 74460 

 


