
ஏக்க க்கு 60 டன்... 

'கட் ப்ப யான ெகாள் தல் விைல ேவண் ம்’ என க ம்  விவசாயிகள் ெதாடர் ேபாராட்டங்கள் 

நடத்தி வ வ , இந்தியாவில் வா க்ைகயான விஷயமாகி விட்ட . ஆனால், அ  ைக வ  

அத்தைன எளிதானதாக இல்லாத காாியத்தால்... க ம்  விவசாயேம கசந்  ெகாண் க்கிற  

பல க்கும்! 

 

இத்தைகய இக்கட்டானச் சூழ ல், 'உற்பத்திச் ெசலைவக் குைறப்பதன் லேம கட் ப்ப யான 

விைலைய நாம் ெபற் விட ம்' என்  நி பித் க் ெகாண் ள்ளனர் இயற்ைக வழியில் 

விவசாயத்ைத ேமற்ெகாண்  வ ம் விவசாயிகள். வி ப் ரம் மாவட்டம், குதிைரசந்தல் 

கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த க யெப மாள், அந்த வாிைசயில் வ ம் ஒ  விவசாயியாக, 

கவைலயில்லாமல் க ம்  விவசாயத்ைத ேமற்ெகாண் க்கிறார்! 

நம்பிக்ைக ெகா த்த பஞ்சகவ்யா!  

''ப க்க வசதியில்லாததால ஒன்பதாம் வகுப்ேபாட நி த்திட் க் கு ம்பத் க்குச் ெசாந்தமா 

இ ந்த ன்றைர ஏக்கர் நிலத் ல விவசாயம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்ேடன். அஞ்சு வ ஷத் க்கு 



ன்ன ஒ  விவசாய விழா ல கலந் கிட்டப்ப, 'பஞ்சகவ்யா'ைவ பார்ைவக்கு ெவச்சு ந்தாங்க. 

அப்ேபாதான் இயற்ைக வழி விவசாயம்கிறத பத்தி ெதாிஞ்சிக்கிட்ேடன். 

பிறகு, ஒ  ட்டர் 'பஞ்சகவ்யா' வாங்கிட்  வந்  ேதாட்டத் ல இ ந்த கத்திாிச் ெச ங்க ேமல 

ெதளிச்சுவிட்ேடன். ச்சித் தாக்குதல் ெராம்பேவ குைறஞ்சி ந் ச்சு. விைளச்சல்ல ெபாிசா 

வித்தியாசம் இல்ைலன்னா ம், பயிர் ெசழிப்பா இ ந்ததால இயற்ைக வழி விவசாயத் க்கு 

மாறிட  ெசய்ேதன். ரசாயன உரத்ைதக் குைறச்சுக்கிட் ... சணப் , மண்  உரம், எ  

மாதிாியான இயற்ைக இ ெபா ட்கைளப் பயன்ப த்த ஆரம்பிச்ச ல மகசூ ம் அதிகாிச்சு . 

ைக ெகா த்த பசுைம விகடன்!  

இந்த சமயத் லதான் நண்பர் லமா 'பசுைம விகடன்’ அறி கம் ஆச்சு. அ  

லமா மீன்அமிேனா அமிலம், ஜீவாமிர்தம், பஞ்சகவ்யா  இயற்ைக 

இ ெபா ள் தயாாிப் ப் பத்தித் ெதாிஞ்சுக்கிட் ,  இயற்ைக வழி 

விவசாயத் க்கு மாறிட்ேடன். இைதெயல்லாம் பயன்ப த்தி ப த்தியில 

அபாிமிதமான மகசூெலல்லாம் எ த்தி க்ேகன். இப்ேபா, ெரண்  ஏக்கர்ல 

க ம்  ேபாட் க்ேகன். மீதி ஒன்றைர ஏக்கர்ல பட்டத் க்கு ஏத்த மாதிாி 

ப த்தி, கத்திாி, ெவண்ைட, நிலக்கடைல  விவசாயம் பார்த் க்கிட் க்ேகன்'' என்  

ன் ைர தந்த க யெப மாள், க ம் க் கைதக்கு வந்தார். 

ஆைலயில் பதிவதில்ைல!  

''க ம்  சாகுப  ெசய்தா, ஆைலயில பதி  ெசய்ய ம். ஆனா, ெவட்டற க்காக கட் ங் ஆர்டர் 

வர்ற வைரக்கும் காத் க்கிட் க் கிடக்க ம். சில சமயம் பதினஞ்சு மாசம் வைரக்கும் டக் 



காத்தி க்க ம். அதனால நான் பதி  ெசய்றதில்ைல. தனியார் ஆைல ஏெஜன்ட் கேள வந்  

ெவட் க்கிட்  காைச ைகயில ெகா த் ட்  ேபாயிடறாங்க. 

ஒ  ஒ  ஏக்கரா பிாிச்சு, ெரண்  மாச இைடெவளியில அ வைட பண் ற மாதிாி நட  

ெசஞ்சி க்ேகன். இப்ேபா ேபான ஆகஸ்ட் மாசக் கைடசியில ஒ  ஏக்கர்ல ேபாட் ந்த 

அஞ்சாவ  தைழ க் க ம்ைப அ வைட ெசஞ்ேசன். 60 டன் மகசூல் கிைடச்சு . விைதக்காக 2 

டன் அள க்கு அ வைட ெசய்யாம விட் க்ேகன். 

கைடசியா அ வைட ெச8ய்த இந்த ஒ  ஏக்கர் க ம் ல, தல் ெரண்  தைழ க்கு இயற்ைக 

இ ெபா ட்கேளாட குைறச்சலா ரசாயனத்ைத ம் பயன்ப த்திேனன். அ க்குப் பிறகு,  

தைழ  வைரக்கும் க்க இயற்ைக இ ெபா ட்கள்தான். தல் அ வைடயில 35 டன் 

கிைடச்சு . ெரண்டாவ , ணாவ  தைழ ல 50 டன் கிைடச்ச . நாலாவ  தைழ ல 60 டன் 

கிைடச்சு . வழக்கமா  ைறதான் ம தைழ க்கு வி வாங்க. நான் அப்ப ேய 15 தைழ  

வைரக்கும் விட் டலாம்  இ க்ேகன்' என்  ெசான்ன க யெப மாள், ஒ  ஏக்க க்கான 

க ம்  சாகுப  பாடம் நடத்த ஆரம்பித்தார். அைத அப்ப ேய ெதாகுத்தி க்கிேறாம். 

மார்கழி, ைதப் பட்டங்கள்!  

க ம் க்கு மார்கழி, ைத ஆகிய பட்டங்கள் ஏற்றைவ. க ம்பின் ப வம் பத்  மாதங்கள் தல் 

பன்னிரண்  மாதங்கள் வைர ரகத்ைதப் ெபா த்  மா ப ம் (இவர் ேகா-86032 ரகக் க ம்ைப 

சாகுப  ெசய்கிறார்). நிலத்ைத நன்றாக ராக்டர் லம் இரண்  ைற உழ  ெசய்ய ேவண் ம். 

பிறகு தானியங்கள், பய  வைககள், ந மணப் பயிர்கள், எண்ெணய் வித் கள், பசுந்தாள் உரப் 

பயிர்கள் என்  அைனத்ைத ம் கலந்  விைதக்க ேவண் ம். 45-ம் நா க்கு ேமல் ெவ த்த 

பிறகு, இவற்ைற மடக்கி உழ  ெசய்ய ேவண் ம். ெதாடர்ந் , ேராட்டாேவட்டாில் இரண்  சால் 



உழ ம், பவர் ல்லர் லம் ெரண்  சால் ஆழமான உழ ம் ெசய் , மண்ைணப் 

ெபாலெபாலப்பாக்க ேவண் ம். 

இரண் ரண்  வாிைசகளில் நட !  

இரண்டைர அ  இைடெவளி ெகாண்ட இரண் ரண்  வாிைசகளில் க ம்  நட  ெசய்ய 

ேவண் ம். ஒவ்ெவா  இரண்  வாிைசக்கு இைடயி ம் நான்கு அ  இைடெவளி இ க்க 

ேவண் ம். இந்த வாிைசகைள அளந்  ைவத் க் ெகாண் , கயிைறக் கட் , அந்த ேநர்ேகாட் ல் 

ஜிப்சத்ைத வி அதன் மீ  மாட்  ஏர் லம் பார் ஓட்ட ேவண் ம் ( தல் வாிைசயி ந்  

இரண்டைர அ  இைடெவளி விட் , இரண்டாவ  வாிைச. அதி ந்  நான்கு அ  

இைடெவளிவிட்  ன்றாவ  வாிைச. அதி ந்  இரண்டைர அ  இைடெவளிவிட்  

நான்காவ  வாிைச. அதி ந்  நான்கு அ  இைடெவளி விட்  ஐந்தாவ  வாிைச என்  

அ த்த த்  அைம ம்). 

ஏக்க க்கு 16,000 ஒ  ப க்கரைணகள்!  

பிறகு, ெசாட் நீர்ப் பாசனம் அைமத் க் ெகாண்  ஒவ்ெவா  வாிைசயி ம் ஓர  

இைடெவளியில் ஒ  ப க்கரைண (ஒ  ப  இ ப்ப ேபால் ெவட்டப்ப ம் கரைண) தம் நட  

ெசய்யேவண் ம். 

 



ஏக்க க்கு 16 ஆயிரம் ஒ  ப க்கரைணகள் ேதைவப்ப ம். நட  ெசய்த ம் பார்க க்கு 

இைடயில் உள்ள நான்கு அ  இைடெவளிப் பகுதியில் மட் ம் தக்ைகப் ண்  விைதக்க 

ேவண் ம். ஏக்க க்கு 2 கிேலா விைத ேதைவப்ப ம். இ  கைளகைளக் கட் ப்ப த் ம். 

விைதத்த 30-ம் நாளில் தக்ைகப் ண் ச் ெச கைள மடக்கி உழ  ெசய்யேவண் ம். பார், 

ேராட்ேடாேவட்டர் ெசல்ல யாத இடங்கள், இ வாிைசக் க ம் க க்கு இைடயிலான 

இரண்டைரய  இைடெவளி மற் ம் ஒ  க ம் க்கும் இன்ெனா  க ம் க்கும் இைடயில் உள்ள 

இடம் ஆகியவற்றில் உள்ள கைளகைள கைளக்ெகாத்  லம் நீக்க ேவண் ம். 

ஜீவன் ெகா க்கும் ஜீவாமிர்தம்!  

மண்ணின் ஈரப்பதத்ைதப் ெபா த்  ெதாடர்ந்  தண்ணீர் விட்  வரேவண் ம். க ம்  நட  

ெசய்த 20-ம் நாளி ந்  பத்  நாட்க க்கு ஒ  ைற 200 ட்டர் ஜீவாமிர்தத்ைத 

ெசாட் நீ டன் கலந் விட ேவண் ம்.   

 

பிறகு, 500 கிேலா மண்  உரத்ைதப் பிாித்  ஒவ்ெவா  க ம் க்கும் ஒ  ைக அள க்கு ைவக்க 

ேவண் ம். ெதாடர்ந்   10 ராக்டர் ெதா ரத்ைதக் ெகாட் ப் பரப்பி, க ம்ைபச் சுற்றி மண் 

அைணத் விட ேவண் ம். 



ஊட்டத் க்கு இயற்ைக இ ெபா ட்கள்!  

இ ப  நாட்க க்கு ஒ  ைற மீன் அமிலம் பஞ்சகவ்யா கைரசல் (100 ட்டர் தண்ணீர், 1 

ட்டர் மீன் அமிலம், 3 ட்டர் பஞ்சகவ்யா); ட்ைடக் கைரசல் 

(100 ட்டர் தண்ணீர், 2 ட்டர் ட்ைடக் கைரசல்) இந்த இரண்  கைரசல்கைள ம் சுழற்சி 

ைறயில் மாற்றி மாற்றி வயல் வ ம் ெதளிக்கேவண் ம். 

டாக்காக ேதாைககள்!  

ஒ  டன் மண்  உரத்ைத 90-ம் நாளில் நிலத்தில் பரப்பி, க ம் த் ேதாைககைள உாித்  

டாக்கிட ேவண் ம். இ  மட்கி உரமாவேதா , ம  தைழ க்காக வி ம்ேபா  கைளகைள ம் 

கட் ப்ப த் ம். இயற்ைக ைற சாகுப யில் ெப ம்பா ம் ச்சிகள், ேநாய்கள் தாக்குவதில்ைல. 

ச்சிகள் ெதன்பட்டால் மட் ம், 100 ட்டர் தண்ணீ க்கு 10 ட்டர் ைகப் ச்சிவிரட் ையக் 

கலந்  ெதளிக்கலாம். க ம்  ற்றிய பிறகு அ வைட ெசய்யலாம்' 

இயற்ைக ைறயில் அதிக இனிப் !  

சாகுப  பாடம் த்த க யெப மாள், ''இயற்ைக ைறயில பண்றதால க ம்  நல்ல 

எைடேயாட த மனா ம் வ . நல்ல இனிப் ம் இ க்கு. ஒவ்ெவா  ர்ல ம் அஞ்சில இ ந்  

எட்  க ம்  வைரக்கும் இ க்கு . ஒவ்ெவா  க ம் ம் பத் ல இ ந்  பன்ெனண்  அ  உயரம் 

வைரக்கும் வந் . 



 

அதனால தனியார் மில் ஏெஜன் கள் ேத  வந்  எ த் க்கிறாங்க. அவங்கேள ஆள் ெவச்சு 

க ம்ைப ெவட் க்கிட் , ஒ  டன் க்கு 1,350 பாய் ெகா க்கறாங்க. சில சமயங்கள்ல ஆ  

மாசத்திேலேய ட ெவட் க்கிட் ப் ேபாயி றாங்க.   

54 ஆயிரம் லாபம்!  

ஏக்க க்கு 60 டன் க்கு குைறயாம மகசூல் கிைடக்கு . சராசாியா 50 டன் மகசூல்  

ெவச்சுக்கிட்டாேல... ஒ  தைழ க்கு ஏக்க க்கு 67,500 பாய் வ மானம் கிைடக்கும். எல்லா 

ெசல ம் ேபாக தல் தைழ  அ வைடயில ஏக்க க்கு 35 ஆயிரம் பாய்க்கு ேமல லாபம் 

கிைடக்கும்.  அ த்த த்த தைழ ல இ ெபா ள் ெசல  மட் ம்தான்கிறதால 54 ஆயிரம் 

பாய்க்கு ேமல லாபம் கிைடக்கும்' என்றார், சந்ேதாஷமாக. 



12 அ  உயரம்... ஏக்க க்கு 60 டன்...  

க யெப மாளின் ேதாட்டத் க் க ம் கைள ெவட் , 

சர்க்கைர ஆைலக்கு அ ப் ம் கவர் ேகாவிந்தரா , 

அைதப் பற்றி ேபசும்ேபா , ''எங்க பகுதியில நிைறய 

விவசாயிங்க ஆைலயில பதி  பண்ணாமேல க ம்  

ேபா வாங்க. டன் 1,350 பாய்  ேரட் ேபசி, ஆள் 

ெவச்சு ெவட் , பக்கத் ல இ க்குற தனியார் 

ஆைலக்கு அ ப்பி ேவாம். 

ெபா வா ரசாயன உரம் ேபாட்  சாகுப  ெசய்ற நிலத் ல கிைடக்குற க ம் , ஒன்பதி ந்  

பத்  அ  வைர உயரம் இ க்கும். ஒ  ஏக்கர்ல 35 டன் வைரக்கும் கிைடக்கும். ஆனா, இயற்ைக 

ைறயில பராமாிக்கறதால க யெப மாள் ேதாட்டத் ல 12 அ  உயரம் வைரக்கும் க ம்  

இ க்கும். ஆேற  மாசத் லேய நல்லா ம் விைளஞ்சு ம். 

இந்த ஆகஸ்ட் மாசம் அவேராட ஒ  ஏக்கர் ேதாட்டத் ல 60 டன் விைளஞ்சு ந் ச்சு. 2 டன் 

க ம்ைப விைதக் கரைணக்கு விட் ட் , மீதிைய ெவட்  ஆைலக்கு அ ப்பிட்ேடாம். இந்தப் 

பகுதிையப் ெபா த்தவைரக்கும் க யெப மா க்கு நல்ல மகசூல் கிைடக்கு '' என்  

ெசான்னார். 

தானிய விைதப் ... ேசாளம், கம் , திைன, சாைம ஆகிய தானியங்கள்- தலா 1 கிேலா; உ ந் , 

பாசிப்பய ,  தட்ைடப் பய , ெகாண்ைடக்கடைல ஆகிய பய  வைககள்- தலா 1 கிேலா; எள்- 

அைர கிேலா, நிலக்கடைல, சூாியகாந்தி, ஆமணக்கு ஆகிய எண்ெணய் வித் ப்பயிர்கள்- தலா 2 

கிேலா; தக்ைகப் ண் - 2 கிேலா, சணப் - 2 கிேலா,  நாிப்பய - அைரகிேலா, ெகாள் - ஒ  



கிேலா ஆகிய பசுந்தாள் உரப்பயிர்கள்; க கு- அைர கிேலா, ெவந்தயம், சீரகம்- தலா கால்கிேலா, 

ெகாத்தமல் - 1 கிேலா ஆகிய ந மணப்பயிர்கள் ஆகியவற்ைற ஒன்றாகக் கலந்  ஒ  ஏக்காில் 

பரவலாகத் வி விைதத் த் தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம்.  ைவத்த பிறகு மடக்கி உழ  ெசய்ய 

ேவண் ம். 

 ெதாடர் க்கு 
க யெப மாள் 
குதிைரசந்தல கிராமம், வி ப் ரம் மாவட்டம்,  அைலேபசி:93447-09631 
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