
  

வறட்சி நிரந்தரமாக குத்தைகக்கு எ த் க் ெகாண் விட்ட தமிழக மாவட்டங்களில் ஒன்  சிவகங்ைக. 
இதன் காரணமாக ெப ம்பாலான விைள நிலங்கள் தாிசாகேவ கிடக்கின்றன. இத்தைகய சூழ க்கு 
ந ேவ… சிவகங்ைக சூரக்குளம் கிராமத்தில், ஜீேரா பட்ெஜட் ைறயில் பட்ைடையக் கிளப்பிக் 
ெகாண் க்கிற  பப்பாளி சாகுப ! 

ச்ேசாி மாநிலத்தில் கூாியர் நி வன கவராக இ க்கும் சிவா என்பவ க்குச் ெசாந்தமான 
பண்ைணதான் இ .ஒ  காலத்தில் இந்தப் பகுதிைய ர் கமாகக் 
ெகாண்ட அவர், தற்ேபா எதன் ெதாழிைலப் பார்த் க் ெகாண்ேட… 
விவசாயத்ைத ம்எைகயில் எ த்தி க்கிறார். ேதாட்டத்ைத க்க 
கவனித் க் ெகாள்வதற்காக ெசல்வம் என்பவைர பண்ைண 
ேமலாளராக நியமித்தி க்கிறார் சிவா. இங்ேக… பண்ைணைய நமக்குச் 
சுற்றிக. காட் யப ேய விஷயங்கைளப் பகிர்கிறார் ேமலாளர் ெசல்வம். 
 
“உாிைமயாளர், வாரம் ஒ  ைற ேதாட்டத் க்கு வந்  ெசல்கிறார். 
தின ம் ெசல்ேபான் லமாக அவர் ெசால்கிற ஆேலாசைனப்ப  
விவசாயம் நடக்கிற . இங்க 5 ஏக்காில் ‘ெரட்ேல ’ ரக பப்பாளிையக் கூட் ப்பயிே்ரா  ேசார்த்  ஜீேரா 
பட்ெஜட் ைறயில் சாகுப  ெசய்கிேறாம். இந்த ஜீேரா பட்ெஜட் ைறயில் சாகுப  ெசய்கிேறாம். இந்த 
பப்பாளிேயாட வய  இரண்  வ டம் தான். இப்ப மகசூல் கிற ேநரம்” என்றவர், ஜீேரா பட்ெஜட் 

ைறயில் பப்பாளி சாகுப  ெசய் ம் ைறகைளப்பற்றி ெசால்லத் ெதாடங்கினார். 
‘ெசம்மண் மற் ம் ெசஞ்சரைள மியில் பப்பாளி ந்னறாக வள ம். தல் கடைவ பப்பாளி விைதைய 
கைடயில் வாங்கலாம். அ த்த தடைவகளில் இ ந்  நதேம நாற்  தயாாித் க் ெகாள்ளலாம். 4X7 இஞ்ச் 
அள ள்ள பிளாஸ் க் ைபயில், பப்பாளி விைதகைள நட் , நிழ ல் ைவத்  தின ம் இரண்  ேவைள 

வாளியால் தண்ணீர் ெதளிக்க ேவண் ம். ஐந்  நாட்க க்கு ஒ  தடைவ தண்ணீாில் ஜீவாமிர்தத்ைத ம் 
கலந்  ெதளித்தால்… ேநாய் எதிர்ப் ச் சக்திேயா  நாற்  வள ம். விைதத்த 10-ம் நாளில் ைளக்கத் 
ெதாடங்கும். அைரய  உயரத் க்கு ேமல் ெச கள் வளர்ந்த ம், நட  ெசய்யலாம். அதிகபட்சம் 40-ம் 
நா க்குள் நட  ெசய்  விடேவண் ம். நாற் த் தயாராகும் ேநரத்தில் நட க்கான நிலம் தயாாிக்கும் 
ேவைலகைள த் விட ேவண் ம். 
 
நிலத்ைத நன்றாக உழ  ெகாள்ள ேவண் ம். பின் , ஒ  ஓரத்தி ந்  வயல் தயாாிப் ப் பணிகைள 
ெசய்ய ேவண் ம். வரப்பி ந்  ஒ  அ  தள்ளி, இரண்  அ  அகலம் மற் ம் ஆழத்தில் நீளமாக 
கால்வாய் ெவட்ட ேவண் ம். அந்தக் கால்வாய்களி ந்  24 அ  தள்ளி அேத ேபால மற்ெறா  கால்வாய் 
எ க்க ேவண் ம். இப்ப  ஒவ்ெவா  24 அ க்கும், வய ன் அளைவப் ெபா த்  கால்வாய்கள் 
அைமக்கப்பட ேவண் ம். பிறகு, அவற்றில் தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். மைழக் காலங்களில் ேமல்மண் 
அாித் ச் ெசல்வைதத் த ப்பேதா , மைழ நீர் நிலத்திேலேய ேசகரமாவதற்கும் இந்தக் கால்வாய்கள் 

ஏக்க க்கு .2இலட்சத்  10 ஆயிரம்…ஜீேரா பட்ெஜட் பப்பாளி! 



உத ம். இரண்  கால்வாய்க க்கும் இைடயில் இரண்  அல்ல  ன்  அ  அகலத்தில், வசதிக்கு ஏற்ப 
ேமட் ப் பாத்திகைள அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். இேத ேபால வயல் வ ம் அைமத் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம். 
 
வய ல் உள்ள காய்ந்த ற்கைளக் ெகாண்  ேமட் ப் பாத்திகளில் டாக்கு ேபாட ேவண் ம். பின் , 
சணப் ச் ெச கைளப் பாத்திகளில் பரவளாக நட  ெசய்ய ேவண் ம். ெச க்கு ெச  9 அ  இைடெவளி ம் 
வாிைசக்கு வாிைச 6 அ  இைடெவளி ம் வ வ  ேபால பப்பாளிச் ெச கைள நட ேவண் ம். ( தல் 
வாிைசயில் பாத்தியின் ஆரம்பத்தில் ஒ  பப்பாளிச் ெச ம், அ த்த வாிைசயில் 9 அ  தள்ளி ஒ  
பப்பாளி ம், நட  ெசய்ய ேவண் ம். இப்ப ச் ெசய்தால் 9 அ க்கு 6 அ  இைடெவளியில் க்ேகாண 

ைறயில் ெச கள் இ க்கும்.) இந்த ைறயில் ஏக்க க்கு 600 ெச கள் வைர நடலாம். 
பப்பாளிக்கு இைடயில் ஊ பயிராக ங்ைக அல்ல  வைழைய நட  ெசய்யலாம். பாத்தியில் இரண்  
பப்பாளிச் ெச க க்கு மத்தியில் ஒன்  என் ங்ைக அல்ல  வாைழைய நட ேவண் ம். மீத ள்ள 
இடங்களில் ெசண் மல் , மக்காச்ேசாளம், சணப் , தட்ைடப் பய , அகத்தி, காய்கறிகள் ேபான்றவற்ைற 
பயிர் ெசய்  ெகாள்ளலாம். ெசண் மல்  ந வதால், மா ப் ச்சித் தாக்குத ல் இ ந்  பப்பாளிையக் 
காப்பாற்றலாம். காற்றி ள்ள ைநட்ரஜன் சத் க்கைள மண்ணில் பி த்  ைவக்கும் ேவைலைய தட்ைடப் 
பய  ேபான்ற ேவர் ச்சுப் பயிர்கள் ெசய் வி ம். சணப் , ேவகமாக வளர்ந் , வய ல் ஒ  
நிழல்வைலையப் ேபால் ெசயல்ப வதால் பப்பாளிச் ெச கள் பா காப்பாக வளர்வதற்கு உதவியாக 
இ க்கும்.  
 
வழக்கமாக பாத்திகளின் ேமல் ெசாட் நீர்க் குழாய்கைள அைமப்ப  ேபால் இல்லாமல், ஒவ்ெவா  
பப்பாளிச் ெச க்கும் அ கில் குழாய்கள் வ மா  கு க்குவசத்தில் அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 
இரண்  ற ம் வாய்கா ல் உள்ள தண்ணீர், ெசாட் நீர் லம் கசி ம் தண்ணீர் மற் ம் பாத்திகளில் 
உள்ள டாக்கு ஆகிய காரணங்களால் பாத்திகள் எப்ேபா ம் ஈரப்பதமாகேவ இ க்கும். எனேவ, 
ஊ பயிர்க க்கு என்  தனியாக நீர்ப்பாசனம் ெசய்யத் ேதைவயில்ைல.  
வாரம் ஒ ைற பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம். ஏக்க க்கு 100 விட்டர் ஜீவாமிர்தத்ைத ஒ  வாரம் பாசனத்தின் 

லமாக ம், ம வாரத்தில் ெதளிப்  ைறயி ம் மாற்றி மாற்றி ெச க க்கு ெகா க்க ேவண் ம். இைல 
வழியாக ெதளிக்க பத்  ட்டர் தண்ணீாில் ஒ  ட்டாட ஜீவாமிர்தம் தம் கரந்  ெதளிக்க ேவண் ம். 
பயாின் ேதைவக்கு ஏற்ப எத்தைன ேடங்க் என்   ெசய்  ெகாள்ளலாம். 20 நாட்க க்கு ஒ  தடைவ 
200 ட்டர் தண்ணீாில், 5 ட்டர் ேமாைரக் கலந்  ெச கள் நன்றாக நைன ம்ப  ெதளிக்க ேவண் ம். 

ச்சித் தாக்குதல் இ ந்தா ம், இல்லாவிட்டா ம் நட  ெசய்த தல் 5 மாதம் வைர அக்னி அஸ்திரத்ைதத் 
ெதளிக்க ேவண் ம். நட  ெசய்த 6-ம் மாதம் பப்பாளி க்கும். ெபா வாக, க்கும் த ணத்தில்தான் ச்சித் 
தாக்குதல் அதிகம் இ க்கும். ெதாடர்ந்  ேமார்க்கைரசைல ெதளித்தால் ச்சித் தாக்குதல் சுத்தமாக 
இ க்கா . 
 
நட  ெசய்த 8-ம் மாதத்தி ந்  வாரம் ஒ  ைற தம் காய்கைள அ வைட ெசய்யலாம். ெதாடர்ந்  16 
மாத காலம் வைர மகசூல் கிைடக்கும். நன்கு ெப த்த, ைனயில் ெவளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ள 
காய்கைள மட் ேம பறிக்க ேவண் ம். ஒ  மரம் 50 கிேலா தல் 150 கிேலா வைர மகசூல் ெகா க்கும். 16 



மாத காலத்தில் ஒர மரம் குைறந்தபட்சம் 50 கிேலா மகசூல் ெகா ப்பதாக ைவத் க் ெகாண்டால், ஒ  
ஏக்காில் உள்ள 600 மரங்களில் இ ந்  30 டன் மகசூல் கிைடக்கும். ஒ  கிேலா பப்பாளி 7 பாய் தல் 15 

பாய் வைர விற்பைனயாகிற . குைறந்தபட்சம் 7 பாய்க்கு விற்பைன ெசய்தால்… 2 இலட்சத்  10 
ஆயிரம் கிைடக்கும். இதில் ெசல  ேபாக ஏக்க க்கு ஒ  ெசல  ேபாக ஏக்க க்கு ஒர லட்சத்  80 ஆயிரம் 

பாய் லாபம் கிைடக்கும். 
ஊ பயிராக சாகுப  ெசய் ம் ங்ைக அல்ல  வாைழக்குத் தனியாக எந்தப் பராமாிப் ம் ெசய்யத் 
ேதைவயில்ைல. வாைழையத் தாக்கும் ற் ைவ ெசண் மல்  கட் ப்ப த்திவி ம். வாைழையத் 
தாக்கும் ைவரஸ் ேநாைய, வய ல் ஆங்காங்ேக உள்ள அகத்தி விரட் வி ம். ேமார்க் கைரச ம், அக்னி 
அஸ்திர ம் ங்ைகயில்  தாக்காமல் ெசய்கிற . 
 
ஒ  ஏக்கர் பப்பாளிக்கு ந ேவ ஊ பயிராக 600 வாைழ அல்ல  600 ங்ைகைய நடலாம். ஒ  

ங்ைகச் ெச யி ந்  குைறந்தபட்சம்15 கிேலா காய் கிைடக்கும். ஆக, 600 ங்ைகச் ெச களில் 
இ ந் , 9,000 கிேலா மகசூல் கிைடக்கும். ெசல  ேபாக 30 ஆயிரம் பாய் லாபமாகக் கிைடக்கும். 
மற்ெறா  ஊ பியிரான ெசண் மல் , குைறந்தபட்சம் 1,600 கிேலா என்கிற அளவில் கிைடக்கும். கிேலா 
15 பாய் விைலயில் விற்பைன ெசய்தால் 24 ஆயிரம் பாய் கிைடக்கும். காய்கறிகள் லமாக 10 ஆயிரம் 

பா ம் கிைடக்கும். தட்ைடப்பய  மகசூைல ஜீவாமிர்தம் தயாாிக்கு பயன்ப த்திக் ெகாள்ளலாம்.  
“பப்பாளி, தட்ைடப்பய , ெசண் மல் , ங்ைக என்  ெசால் ம் ேபா  மைலப்பாக இ ந்தா ம் 
ஜீேரா பட்ெஜட் விவசாயம் என்ப  விவசாயம் என்ப  எளிைமயான இலாபகரமான விவசாயம். பப்பாளி 
மற் ம் ஊ பயிாின் லமாக ஒ  ஏக்காில், 24 மாதத்தில் குைறந்தபட்சம் 2 லட்சத்  30 ஆயிரம் பாய் 
லாபமாக கிைடக்கும்.  
 
பண்ைண உாிைமயாளர் சிவா கூறிய : சிவகங்ைக மாவட்டம், ெகால்லங்கு  பக்கத்தி க்கிற த் ர் 
இவர  ர் கம். விவசாயம் தான் பரம்பைரத் ெதாழில். இைடயில் எல்ேலா ம் ப ப்பிற்காக 
கு ெபயர்ந் விட்டனர். ஆனா ம் விவசாயத்தின் மீ  தனி ஈ பா . 
இவர  நிலம் ெசம்மண் சரைள மி. மைழ வந்தால் தண்ணீர் ேதங்கா . மண்ைண அாித் க் ெகாண்  
ஓ வி ம். இப்ப  பல பிரச்சைனகளால், ஆரம்பத்தி ந்ேத பப்பாளிைய இயற்ைக ைறயில் சாகுப  
ெசய்தா ம் ெபாிய வ மானம் இல்லாமல் இ ந் ள்ள . இதற்கு தீர்வாக தனக்கு கிைடத்த  ஜீேரா 
பட்ெஜட். 
அவர் அறி ைரப்ப  5 ஏக்காில் ெரட்ேல  பப்பாளிைய ம், இைடயில் ங்ைக, ெசண் மல் , சணப் , 
தட்ைடப் பய  என பல பயிர்கைளக் கலந்  பயிர் ெசய்தார். கூட் ப்பயிரா ெசய்வதால் ேநாய் தாக்குதல் 
இல்ைல. ேமட் ப்பாத்தி அைமத்ததால் கைள எ க்கும் ெசல  இல்ைல. ஜீரா பட்அஜட் ல் விைள ம் 
காயின் ேதால் ெகட் யாக இ ப்பதால் அதிக நாள் ெகடாமல் இ க்கும்.  
 
வழக்கமாக பப்பாளி இைல சு ங்கி, காய் சின்னதாக இ க்கும். ெசண் மல்  நட்டதால் அந்தப் 
பிரச்சைன ம் இல்ைல. கால்வாய் ெவட் , நிலத்ைதத் தயாாிக்கிற ெதாழில் ட்பம் அவ க்கு மிகசும் 
உதவியாக இ க்கிற . இவர  ெசஞசரைள மியில் மைழ ெபய்தால் தண்ணீர் வயைலேய அாித் வி ம். 
இப்ேபா  எல்லாத் தண்ணீ ம் சத் ம் நிலத்திற்குள்ேளேய ேசகரமாகிற  என்கிறார். 



இவர் பண்ைணயில் விைளகிற பப்பாளிைய ெசன்ைனயில் இ க்கும் இயற்ைக விைளெபா ட்கள் 
விற்பைன ெசய் ம் கைடக க்கு ெகா க்கிறார். இயற்ைக ைறயில் பப்பாளிக் கூைழ ம் தயாாிக்கிறார். 
பப்பாளிையப் ெபா த்தவைரக்கும் விற்பைன வாய்ப்  பிரகாசமாக உள்ள . உள் ர் 
பழ திர்ேசாைலயிேலேய விற்றிடலாம். இயற்ைக ைறயில் பப்பாளிைய விைளவிக்கும் விவசாயிகள் 
விற்பைன ெசய்ய யாத நிைலயி ந்தால் தன்ைன ெதாடர்  ெகாள் மா ம் தான் விற்பைனக்கு 
ஏற்பா  ெசய்வதாக ம் கூ கிறார். 

ெதாடர் க்கு  
சிவா, 98942-40000 

ஆதாரம் : www.vikatan.com பசுைம விகடன் ெவளியிடான ேததி, 25.3.11 

 


