
கலகல கனகாம்பரம்.. கலங்கி நின்ற ரசாயன விவசாயி.. ைகெகா த்த ஜீேரா பட்ெஜட் விவசாயி! 

 
 

  
 
ரசாயன விவசாயத்தில் கனகாம்பரம்  சாகுப  ெசய் ம் விவசாயி ராஜேகாபால், இயற்ைக 

விவசாயத்திற்கு மாற ம் என்  ஆேலாசைன ேகட்  தன்ேனாட ேதாட்டத்திற்கு என்ைனக் 

கூப்பிட்டார். நீங்க ம் கூடேவ வந்தால்.. நன்றாக இ க்கும் என்  நம்ைம அைழத்தார் 

ன்ேனா  இயற்ைக விவசாயியான ‘பட்டக்காரன் ர்’ சுப்ரமணியம். இவர், ஜீேரா பட்ெஜட் 

பாசிப்பய  லம் ஏற்கனேவ வாகர்க க்கு அறி கமானவர்தான். 

வ மானத்தில் பாதி உரக்கைடக்குத்தான்! 

சந்ேதாஷம் ெபாங்க வரேவற்ற ராஜேகாபால், எனக்கு இ தான் ர் கம். கிணற்றப் 

பாசனத்ேதாட நா  ஏக்கர் நஞ்ைச நிலம் இ க்கு. தண்ணீர் ெசழிம்பா இ ந்த காலங்களில் 

வாைழ, ெவங்காயம், ப த்தி என்  சாகுப  ெசய்ேவாம். இப்ேபாஎல்லாம் தண்ணீர் 

ேபா மானதாக இல்ைல. ேதாட்டம் நிைறந்த ெவள்ளாைம பார்த்  அதிக நாள் ஆகிவிட்ட . 

எங்க பகுதியில் ல்ைல, கனகாம்பரம், ெசண் மல்  என்  நிைறய  விவசாயம் நடக்கிற . 

அதனால், நா ம் அைர ஏக்காில் மட் ம் கனகாம்பரம் ேபாட் க்கிேறன். ரசாயன உரம், ச்சிக் 

ெகால் ையத்தான் நா ம் உபேயாகப் ப த் கிேறன். 



கனகாம்பரத்திற்க்கு நல்ல விைல கிைடத்தா ம், வ ம் வ மானத்தில் பாதி உரத்திற்க்கும் ச்சிக் 

ெகால் க்குேம ேபாயி . எங்க மாவட்டத்தில் நிைறய ேபர் இயற்ைக விவசாயம் லமாக 

வாைழ, மஞ்சள், எ மிச்ைச என்  சாகுப  ெசய்  நல்ல லாபம் எ க்குறாங்க என்  

ேகள்விப்பட் க்கிேறன். அதில்லாமல் “இயற்ைகயில் விைளவித்தால்  ெராம்ப ேநரம் 

வாடாமல் இ க்கும். அதனால் நல்ல விைல ம் கிைடக்கும் என்  வியாபாாிக ம் ெசான்னாங்க. 

பிறகு, “அைர ஏக்கர் கனகாம்பர சாகுப க்கு 15 ஆயிரம் பாய் வைர உற்பத்திச் ெசல  

ெசய்கிேறன். அ ரமாக 50 கிேலா .ஏ.பி. 500 மில்  கைளக்ெகால் , ேம ரமாக 50 கிேலா 

ாியா, 150 கிேலா காம்ப்ளக்ஸ், 50 கிேலா கலப்  உரம், ச்சிக்ெகா க்கு எண்ேடாசல்ஃபான் 

என்  அள்ளிக் ெகாட்ட ேவண் யி க்கு.  

ரசாயனம் மண் ஆேராக்கியத்ைதக் ெக க்கும் 

பல ஆண் களாக ரசாயனங்கைளப் பயன்ப த்தியதால், மண்ணி ள்ள ண் யிர்கள் அழிந்  

விட்டன. ரசாயன உரங்களால் கூ தல் ெசலவாவேதா , மண் ஆேராக்கிய ம் ெகட் ப் ேபாய் 

வி கிற . நாட்  மா  இ ந்தால் ேபா ம், ைகப்பி  அள கூட ரசாயனத்ைதப் 

பயன்ப த்தாமல் விவசாயம் ெசய்யலாம். 

ேகாைட உழ ! 

பங்குனி, சித்திைர ஆகிய மாதங்களில் ஏர் கலப்ைப லம் நன்கு உழ  ெசய்  நிலத்ைதக் காய 

விட ேவண் ம். இதனால் மண் இளகுவ டன், ஆழத்தில் உள்ள தீைம ெசய் ம் உயிாினங்கள் 

ேமேல வந்  ெவயி ல் அழிந் வி ம். பிறகு, ைவகாசி மாதம் 5 மாட்  வண்  ஆட்  எ , அேத 

அள  ெதா ரம் இரண்ைட ம் கலந்  இைறத்  இரண்  ைற உழ  ெசய்  பாத்திகள் 

அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

இைடெவளி அவசியம்! 

ஒன்றைர அ  இைடெவளியில் பார் அைமத்  நட  ெசய்தி க்கிறீர்கள்.. அ  தவ . ெச கள் 

வளர்ந்  ஒன்ேறாெடான்  உராய்ந்தால், ேபா மனா சூாிய ஒளி கிைடக்காமல் வளர்ச்சி 

தைடப ம். அதனால் பா க்கு பார் இரண்டைர அ  இைடெவளி ம், ெச க்கு ெச  இரண்ட  

இைடெவளி ம் இ க்க ேவண் ம். நட  ெசய் ம் ன்ப, நாற் கைள பீஜாமிர்தக் கைரச ல் 



நைனத்  எ த்  நட  ெசய்ய ேவண் ம். இதனால், ேவர்ப் , ேவர கல்.. ேபான்ற ேநாய்கள் 

கட் ப்ப ம். 

மண் க்கு ஜீவன் ெகா க்கும் ஜீவாமிர்தம்! 

மண் காயாத அளவிற்க்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சினால் ேபா மான . நட  ெசய்ததில் இ ந்  

பதிைனந்  நாட்க க்கு ஒ  ைற அைர ஏக்க க்கு 100 ட்டர் ஜீவாமிர்தத்ைதப் பாசன நீாில் 

கலந்  விட ேவண் ம். இ  மண்ணில் உள்ள ண் யிாிகைளப் ெப க்கி, மண்ைண 

எப்ேபா ம் ஜீவ ள்ளதாக ைவத்தி க்கும். மண் க்கு அ யில் உள்ள மண் க்கைள இ  

ேமேல வரச் ெசய் ம். தவிர, ெச கள் சீராக வள ம். க்கள் உதிராமல் நல்ல நிறத் டன் க்கும். 

ச்சிக க்க அஸ்திரங்கள்! 

நட  ெசய்  ஒ  மாதம் கழித்  பதிைனந்  நாட்க க்கு ஒ  ைற கன ஜீவாமிர்தத்ைத 

ஒவ்ெவா  ெச யின் ாி மம் ைகப்பி  அளவிற்கு இட ேவண் ம். ெச யின் வளர்ச்சி மற் ம் 

ஊட்டத்ைதப் ெபா த்  கன ஜீவாமிர்தத்தின் அளைவக் கூட் க் குைறத் க் ெகாள்ளலாம். 

ேதாட்டத்திற்குள் ஏேத ம் , ச்சிகள் ெதன்பட்டால்.. 100 ட்டர் தண்ணீாில், இரண்டைர 

ட்டர் அக்னி அஸ்திரம் ெதளிக்க ேவண் ம். இ  கூ தல் ேவகத் டன் ெசய்லபட, 3 ட்டர் பசு 

மாட் ச் சி நீர் கலந்  ெதளிக்கலாம். இைத ம் மீறி ச்சிகள் இ ந்தால், பிரம்மாஸ்திரக் 

கைரசைல, ன்  ட்டர் பசு மாட் ச் சிறநீர் கலந்  ெதளிக்கலாம். இவற்ைற சாியாகக் 

கைடபி த்  வந்தால் ேபா ம். ேவெறந்த ரசாயன உரேமா.. ச்சிக்ெகால் ேயா 

ேதைவேயயில்ைல. அ ைமயான மகசூல் கிைடக்கும். இேத ைறையேய எல்லாப் 

பயிர்க க்கும் கைடபி க்கலாம். 

பிரம்மாஸ்திரம் : 
 

சாணம் – 5 கிேலா 
மாட் ச்சி நீர் – 5 ட்டர் 
ேவப்பிைல – 5 கிேலா 

ங்கன் இைல – 2 கிேலா 
ஆடாெதாைட இைல – 2 கிேலா 
எ க்கன் இைல – 2 கிேலா 

னா இைல -  2 கிேலா 



ஊமத்ைத – 2 ெச  
 

இைலகைள ஒன்றாகச் ேசர்த்  இ த் , மாட் ச் சி நீர் மற் ம் சாணம் ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்  

60 ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  24 மணி ேநரம் ஊற ைவக்க ேவண் ம். பிறகு, வ கட் னால் 

பிரம்மாஸ்திரம் தயார். ன்  மாதங்கள் வைர ைவத்தி ந்  பயன்ப த்தலாம். 

 

அக்னி அஸ்திரம் : 
ைகயிைல – 1 கிேலா 
ண்  – அைரகிேலா  

பச்ைசமிளகாய் – அைர கிேலா 
ேவப்பிைல – கிேலா 
இைவ அைனத்ைத ம் ஒன்றாகச் ேசர்த் , இ த் , மண்பாைனயில் இட் , 15 ட்டர் மாட் ச் 

சி நீர் கலந் , ஆ  ட்டர் கைரசலாக சுண் ம் வைர ெகாதிக்க ைவக்க ேவண் ம். இறக்கி 

ைவத்  48 மணி ேநரம் கழித்  வ கட் னால்.. அக்னி அஸ்திரம் தயார். ன்  மாதங்கள் வைர 

ைவத்தி ந்  பயன்ப த்தலாம். 

 

பீஜாமிர்தம் : 

சாணம் – 2 கிேலா, மாட் ச் சி நிர் – 2 ட்டர், சுத்தமானச் சுண்ணாம்  – 50 கிராம். ஜீவ ள்ள 

மண் – ஒ  ைகப்பி ..இவற்ைற 15 ட்டர் தண்ணீாில் கலந் , 12 மணி ேநரம் ைவத்தி ந்தால், 

பீஜாமிர்தம் தயார். 

கன ஜீவாமிர்தம் 

சாணம் – 100 கிேலா, மாட் ச் சிறநீர் – 10 ட்டர் ஆகியவற் டன், ைளகட்ட ைவத்  

ெபா த்த சி தானியக் கலைவ நான்கு கிேலா அளவில் கலந்  பிைசந் , உலர்த்தி எ த்  

பத்திரப்ப த்த ேவண் ம். இைத ஆ  மாதங்கள் வைர ைவத்தி ந்  பயன்ப த்தலாம். 

ெதாடர் க்கு  

சுப்ரமணியம், அைலேபசி : 98945 – 05188. 

ஆதாரம் : www.vikatan.com பசுைம விகடன் ெவளியிடான ேததி, 10.9.11  

 


