
கலக்கலான வ மானம் ெகா க்கும் கல்யாணப் சணி! 

 

கல்யாணம், கா குத் , அன்னதானம்.. என்ற எந்த விழாவாக இ ந்தா ம் சாி, சைமயல்காராின் 

பட் ய ல் கண் ப்பாக சணிக்காய் இடம் ெபற்றி க்கும். உணவகங்கைள எ த்  

ெகாண்டால்.. சாம்பார், கூட்  என்  ஏதாவ  ஒ  வ வத்தில், சணி இடம்பி த்தி க்கும். 

விைல குைற , சைமப்ப  எளி  என்ப  உள்ளிட்ட பல காரணங்களால், சணிக்கு அன்றாடத் 

ேதைவ இ க்கின்ற . இதனால் அதற்கான சாகுப யில் பல விவசாயிகள் ெதாடர்ந்  ஈ பட்  

வ கிறார்கள், வி ப் ரம் மாவட்டம், ெகாங்கம் பட்  கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த சீ வாசன் ேபால, 

இவர், ெதாடர்ந்  நான்கு ஆண் களாக சணி சாகுப யில் ஈ பட்  வ கிறார்.. அ ம் ஜீேரா 

பட்ெஜட் ைறயில்.. ! 

ெசலைவக் குைறந்த ஜீேரா பட்ெஜட்! 

ேதாட்டத்தில் ம் ரமாக ேவைல ெசய்  ெகாண் ந்த சீ வாசைன சந்தித்த ேபா , 

பதிைனந்  வ டமாக நான் விவசாயம் பார்த் க்கிட் க்கிேறன். ேபார்ெவல்ேலாட எட்  ஏக்கர் 

நிலமி க்கு. காிசல் மண் . அதில் ெநல், தீவனப் ல், சணி என்  பட்டத்திற்க்ேகற்ற 

ெவள்ளாைமைய மாற்றி மாற்றி ெசய் க்குேவன். ஆரம்பத்தில் நா ம் ரசாயன வவிசாயம்தான் 

ெசய் க்கிட் ந்ேதன். அதில் அதிகமான ெசல  ஆனேத தவிர, வ மானம் அந்தளவிற்கு 

இல்ைல. அப்ேபா தான் இயற்ைக விவசாயம் ேமல் நாட்டம் வந்த . 

2001 – ம் வ டத்தி ந்  இயற்ைக வவிசாயத்திற்கு மாறிேனன். 



2007 – ம் வ டம் ‘பசுைம விகடன்’ சார்பாக திண் க்கல் ல் நடந்த ‘ஜீேரா பட்ெஜட்’ பயிற்சியில் 

கலந் க்கிட்ேடன். அதற்குப் பிறகு வ ம் ‘ஜீேரா பட்ெஜட்’ ைறக்கு மாறிட்ேடன். ன்  

ஏக்காில் இரண்  பட்டத்திற்கும்  கல்யாணப் சணி ேபாட் ேவன்.  ஜீேரா படெஜட் ல் 

ெசய்வதால் ெசல  குைற . கா ம் நல்லா உ ண் , திரண்  ெபாிதாக அதிக எைடயில் வ . 

அதனால் கூ தல் வ மான ம் கிைடக்கிற .  

ஏக்க க்கு 500 கிராம் விைத! 

கல்யாணப் சணிப் பயிாின் வய  95 நாள். இைத அைனத் ப் பட்டங்களி ம் சாகுப  

ெசய்யலாம். தண்ணீர் ேதங்காத எல்லா மண் வைகக க்கும் ஏற்ற . ேதர்  ெசய்த நிலத்ைதப் 

ட் ப் பதத்திற்கு ஈரமாக மாற்றி, ெகாக்கிக் கலப்ைப லமாக ஒ  சால் உழ ம், 

ேராட்டாேவட்டர் லம் ஒ  உழ ம்  ெசய்ய ேவண் ம். பிறகு, ஒன்ப  அ  இைடெவளியில் 

நீளநீளமாக வாய்க்கால்கள் எ க்க ேவண் ம். வாய்க்கால்கள் இரண்  அ  அகல ம் அைரய  

ஆழ ம் இ க்க ேவண் ம். வாய்க்கா க்குள் ேமல் மண்ைண மைறக்கும் அளவிற்கு எ ைவப் 

பரப்பி அதன் மீ  ேலசாக மண்ைணத் வி விட ேவண் ம். 

விைத ேநர்த்திக்கு பீஜாமிர்தம்! 

இரண்  ட்டர் பீஜாமிர்தக் கைரச ல் 500 கிராம் விைதைய (1 ஏக்க க்கு) 12 மணி ேநரம் ஊற 

ைவத்  எ த்  ஒ  ெவள்ைளத் ணியில் கட் , 12 மணி ேநரம் இ ட் ல் ைவத்தி ந் , 

ம நாள் விைதக்க ேவண் ம். வாய்க்கா ன் இரண்  பக்கக் கைரகளின் உள்பக்கமாக இரண்  

அ க்கு ஒ  விைத தம் விைதேநர்த்தி ெசய்த நாட் க் கல்யாணப் சணி விைதகைள 

விரல்களால் அ த்தி விைதக்க ேவண் ம். 6 –ம் நாளில் ைளத்  வ ம். 

ெபாறி வண் க்கு நீம் அஸ்திரா! 

9- ம் நாளில் இ ந்  வாரம் ஒ  ைற தண்ணீர் கட்ட ேவண் ம். 16 –ம் நாளில் இரண்  ன்  

இைலகள் வி ம். அந்த ேநரத்தில், ‘சிவப் ப் ெபாறி வண் கள்” தாக்கலாம். அதனால் 

ன்ெனச்சாிக்ைகயாக 40 ட்டர் தண்ணீாில் 400 மில்  நீம் அஸ்திராைவக் கலந்  வயல் 

வ ம் ெதளித் விட ேவண் ம். 20 –ம் நாளில் ெகா  படர ஆரம்பிக்கும். இந்த சமயத்தில், 40 

ட்டர் தண்ணீாில் 2 ட்டர் ஜீவாமிர்தக் கைரசைலக் கலந்  பயிர்கள் மீ  ெதளிக்க ேவண் ம். 

வாரம் ஒ  பறிப் ! 



25,40 மற் ம் 55 – ம் நாட்களில் கைளகைள அகற்ற ேவண் ம். ஒவ்ெவார ைற கைள எ க்கும் 

ேபா ம், ஒவ்ெவா  ெச யின் ாி ம் ஒ  ைகப்ப  கன ஜீவாமிர்தத்ைத இட ேவண் ம் 

(ஏக்க க்கு 200 கிேலா கன ஜீவாமிர்தம் ேதைவப்ப ம்). 25,45, 65 மற் ம் 85 – ம் நாட்களில் 200 

ட்டர் ‘ஜீவாமிர்தக் கைரசைலப் பாசனத் தண்ணீேரா  கலந்  விட ேவண் ம். 50 மற் ம் 70-ம் 

நாட்களில் 40 ட்டர் தண்ணீாில் 2 ட்டர் பய க் கைரசைலக்  கலந்  ெதளிக்க ேவண்டம். 50-

ம்  நா க்குள் பிஞ்சு ைவத்  75 –ம் நா க்கு ேமல் காய்கள் ற்றத் ெதாடங்கும். அந்த சமயத்தில் 

அ வைட ெசய்யலாம். 95 – ம் நாள் வைர வாரம் ஒ  பறிப்  என ன்  ைற பறிக்கலாம்’. 

20 டன் மகசூல்! 

தல் பறிப்பில் 12 டன் வைரக்கும் காய் கிைடக்கும். இரண்டாம் பறிப்பில் 5 டன், ன்றாம் 

பறிப்பில் 3 டன் என்  ெமாத்தம் ஒ  ஏக்காில் 20 டன் வைரக்கும் மகசூல் கிைடத்தி க்கு. ஒ  

காய் 5 கிேலாவி ந்  15 கிேலா வைரக்கும் எைட இ க்கும். சீசைனப் ெபா த்  கிேலா ஒ  

பாயி ந்  பத்  பாய் வைரக்கும் விைல ேபாகும். இப்ேபாைதக்கு ஆ  பாய் வைர 

விைல ேபாகிற . எப்ப ப் பார்த்தா ம், சராசாியாக கிேலாவிற்கு 3 பாய் விைல 

கிைடத் வி ம். இந்த விைல கிைடத்தாேல.. 20 டன் காய்க்கு 60,000 பாய் வ மானம் 

கிைடக்கும். எல்லாச் ெசல ம் ேபாக, ன்  மாதத்தில் ஒ  ஏக்காில் 47 ஆயிரம் பாய் லாபம் 

கிைடக்கும். 

 

ஒ  ஏக்காில் கல்யாணப் சணி சாகுப  ெசய்ய சீ வாசனின் ெசல  – வர க் 
கணக்கு 

விவரம் ெசல  வர  

உழ  3,000  

வாய்க்கால் அைமக்க 1,000  

எ  1,000  

விைத 400  

நட க் கூ  600  

கைள எ க்க  4,500  

இ ெபா ட்கள், ெதளிப் க்கூ  1,500  

அ வைட 1,000  



விற்பைன லம் வர  60,000 

ெமாத்தம் 13,000 60,000 

நிகர லாபம் 47,000 

 

ெதாடர் க்கு 

சீ வாசன், அைலேபசி : 97913 – 79855. 

ஆதாரம் : www.vikatan.com பசுைம விகடன் ெவளியிடான ேததி, 10.8.11  

 

 
 


