
ெசம்ைமக் க ம் .. ஏக்க க்கு 100 டன்! 

 

ஏக்க க்கு 500 கிேலா விைதக் க ம்  ேபா ம்.நாற்  லம் நட .அதிக 
இைடெவளி, அதிகத் ர்கள். 
கட் ப்ப யாகாத விைல காரணமாக க ம்  விவசாயம் கசந்  ேபாய் உள்ள 
நிைலயில், ‘நிைலத்த, நீ த்த க ம்  ைனப் த் திட்டம் (Sustainable sugarcane 
initiative) என்ற ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி, க ம்பின் சராசாி மகசூைல 
அதிகப்ப த் ம் யற்சிகள் சமீபகாலமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன. 
சமீபத்தில் ேவளாண்ைமத் ைறயின் ெசயல்பா கள் பற்றி நடந்த ஆய் க் 
கூட்டத்தில், நிைலத்த, நீ த்த க ம்  ைனப் த் திட்டம் லம் 4 ஆயிரம் 
ெஹக்டர் நிலங்களில் க ம்  சாகுப  பரப்பைப அதிகாிக்க ேவண் ம்” என்  
ேவளாண் ைறயின க்கு அறி த்தி இ க்கிறார், தமிழக தல்வர் ெஜயல தா. 
அெதன்ன.. நிைலத்த, நீ த்த க ம்  ைனப் த் திட்டம்? என்ற ேகள்விக்கு, 
விளக்கமாக பதில் தந்தார்.. ேகாயம் த் ாில் உள்ள மத்திய க ம்  ஆராய்ச்சி 
நிைலயத்தின் தன்ைம ஆராய்ச்சியாளராக இ ந்  ஓய் ெபற்ற ைனவர். 
நடராஜன். 
 



“நிைலத்த, நீ த்த க ம்  ைனப் த் திட்டம் என்ப  க ம்பின் சாகுப ச் 
ெசலைவக் குைறத் , குைறந்த நீாில் அதிக மகசூல் எ க்கும் ெதாழில் ட்பம். 
கிட்டத்தட்ட, ெசம்ைமெநல் சாகுப   (ஒற்ைற நாற்  ைற) ேபான்ற தான் 
இத்ெதாழில் ட்ப ம். அதனால்தான் இைத ெசம்ைமக் க ம்  சாகுப ’ என் ம் 
அைழக்கிறார்கள். இத்ெதாழில் ட்பத்ைத டபிள் .எஃப் (wwf – world wide fund for 
Nature) மற் ம்  இக்ாிசாட் (ICRISAT –International Crops Research Institute for 
the Semi-Arid Tropics)ஆகிய நி வனங்கள் இைணந்  விவசாயிகளிடம் பரப்பி 
வ கின்றன என்றவர், ெசம்ைமக் க ம்  சாகுப  ைறையப் பற்றி க்கமாகப் 
ேபசத் ெதாடங்கினார். 

நாற்  நட ! 
 
வழக்கமான ைறயில் நட க்கு 4 டன் விைதக் க ம்  ேதைவப்ப ம். ஆனால், 
இம் ைறயில் ெவ ம் 500 கிேலாேவ ேபா மான . விைதக் கரைணகைள 
நிலத்தில் ேநர யாக ந வதற்கு பதிலாக, கரைணயில் உள்ள ஒ  ப வில் இ ந்  
நாற்ைற உற்பத்தி ெசய் , அைத அதிக இைடெவளியில் நட  ெசய்வேத 
ெசம்ைமக் க ம்  ைற. 
ஏ  தல் ஒன்ப  மாத வய ைடய ஆேராக்கியமான, க க்க க்கிைடேய 7 

தல் 8 அங்குலம் இைடெவளி இ க்கக்கூ ய விைதக் க ம்ைமத் ேதர்  ெசய்  
ெகாள்ள ேவண் ம். இதில், கரைணயில் இ க்கும் ஒ  ப ைவ மட் ம் அைர 
வட்ட வ வில்  சீவி எ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். இப்ப  ெவட்  எ த்த 
சீவல்கைள, ரசாயன அல்ல  இயற்ைகக் கலைவகளின் லம் விைத ேநர்த்தி 
ெசய்ய ேவண் ம்.  
 
நாற்  உற்பத்தி ெசய்ய, சிறிய அளவில் நிழல் வைலக் ெகாட்டைக அைமக்க 
ேவண் ம். அத ள் நாற்றங்கால் அைமப்பதால், அதிகமாக சும் காற்றினால் 
நாற் கள் பாதிக்கப்படா . நாற் கள் ெசழித்  வளரத் ேதைவயான கதகதப் ம் 
கிைடக்கும். நாற்  வளர்க்கும் குழித்தட் களில் பாதி அள க்கு ேதங்காய் 



நார்க்கழிைவ நிரப்ப ேவண்டம். பிறகு, விைத ேநர்த்தி ெசய்த சீவல்கைள, குழிக்கு 
ஒன்றாக சற்  சாய்வாக, விைதப் ப  ேமல் ேநாக்கி இ க்குமா  ைவத்  
ேதங்காய் நார்க்கழிைவக் ெகாண்  வ ம்  விட ேவண் ம். 
எல்லாத் தட் கைள ம் இப்ப  நிரப்பிய பிறகு, ஒன்றன் மீ  ஒன்றாக ைவத் , 
கா த்தட்  ஒன்ைற தைலகீழாக ேமல் றம் ைவக்க ேவண் ம். ஒ  அ க்கில் 25 
தட் கள் வைர ைவக்கலாம். இந்தத் தட் கைள பா த்தீன் விாிப்ைபக் ெகாண்  
சுற்றி, கயிற்றால் கட்  ெகாஞ்சம் கனமான ெபா ைள ேமேல ைவத்  விட 
ேவண் ம். இந்த நிைலயில் 5 தல் 8 நாட்கள் வைர ைவத்தி க்க ெவண் ம். 
இந்த நாட்கள் தான் மிக க்கியமான ப வம். ெவப்பநிைல சாியாக இ ந்தால், 5 
நாட்களில் ெவள்ைள நிற ேவர்கள் ெவளிவரத் ெதாடங்கும். அ த்த இரண்  

ன்  நாட்களில் விைதப்ப  ைளவிடத் ெதாடங்கும். 
 
அதன்பிறகு, தட் க்கைள ஒவ்ெவான்றாக ெவளியில் எ த்  பா த்தீன் விாிப்பின் 
மீ  அ க ேக வாிைசயாக ைவக்க ேவண் ம். ஒ  வாிைசக்கு 5 அல்ல  6 
தட் க்கள் ைவத்தால், தண்ணீர் ெதளிக்க வசதியாக இ க்கும். அ த்த 15 
நாட்க க்கு மாைல ேநரத்தில் வாளி லமாக தண்ணீர் ெதளிக்க ேவண் ம். 
விைதப்ப வி ந்  ெவளிப்பட்ட ைள, நன்றாக வளர்ந்  இைலவிடத் 
ெதாடங்கும். இரண்  இைலவிட்ட பிறகு, தண்ணீைர ெகாஞ்சம் அதிகாிக்க 
ேவண் ம். 
 
35 நாட்களில் நட ! 
 
20-ம் நா க்கு ேமல் நாற் கைள அவற்றின் உயரத்திற்க்கு ஏற்ப வைகப்ப த்தி, 
ேசதமைடந்த, ணான நாற் கைள நீக்கிவிட் , தரமாக இ க்கும் நாற் கைள 
மட் ம் ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 25 தல் 35 நாட்களில் நாற் கைள எ த்  
நட  ெசய்யலாம். நட க்கு ஒ  நாள் ன்  நாற் க க்கு தண்ணீர் வி வைத 
நி த்த ேவண் ம். இதனால், ேதங்காய் நார்க்கழி  இலகுவாகி, குழிய ந்  
நாற் கைளச் சுலபமாக எ க்க வசதியாக இ க்கும். 



ஏக்க க்கு 5,000 நாற் கள் ! 
 
க ம்  சாகுப க்குத் ேதர்  ெசய்த நிலத்தில் ெதா ரங்கைள இட்  உழ  
ெசய்ய ேவண் ம். சணப் , அகத்தி ேபான்ற பசுந்தாள் உரப் பயிர்கைள வளர்த் , 
நட க்கு ன்பாக மண்ேணா  அ த்தி உ வ ம் நல்ல . மண்ணில் கட் கள் 
இல்லாத அள க்கு உழ  ெசய்  க வி லமாக நிலத்ைத சமன் ெசய்ய 
ேவண் ம். 
நிலத்ைத ஈரமாக்கிக் ெகாண் , வாிைசக்கு வாிைச 5 அ , நாற் க்கு, நாற்  2 அ  
இைடெவளியில் ஒவ்ெவா  நாற்றாக நட  ெசய்ய ேவண் ம். சாதாரண 

ைறயில் வாிைசக்கு வாிைச 2 அல்ல  3 அ இைடெவளி உள்ள பார்களில் 
ந வார்கள். இந்த ைறயில் ஏக்க க்கு கிட்டத்தட்ட 30,000 கரைணகள் வைர 
நடப்ப ம். ஆனால், ெசம்ைமக் க ம்  சாகுப க்கு ஒ  ஏக்க க்கு 5,000 
நாற் கேள ேபா மான . பார் ைறயில் நீர் பாய்ச்சுவைதவிட, ெசாட் நீர்ப் 
பாசன ைறேய சிறந்த . பயி க்கு நிலத்தில் பி மானம் ஏற்பட்ட டன், 
மத்தியி ள்ள கு த்ைத ெவட் விட ேவண் ம். அப்ேபா தான் அதிக 
எண்ணிக்ைகயில் கிைளக் கு த் க்கள் ைளத்  வ ம். 
 
ஜீவாமிர்த ம் அ க்க  ேதைவ 
 
நட க்குப் பின் ஒ  ஏக்க க்கு 112 கிேலா தைழச்சத் , 25 கிேலா மணிச்சத் , 48 
கிேலா சாம்பல் சத்  ஆகியைவ கிைடக்குமா  உரங்கைள இட ேவண் ம். இதில் 
மணிச்சத்ைத நடவின் ேபா ம், தைழ மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள நட க்கு பிறகு 
45 மற் ம் 90-ம் நாட்களில் பிாித் க் ெகா க்க ேவண் ம். 30, 60 மற் ம் 90-ம் 
நாட்களில் கைள எ க்க ேவண் ம். 45 மற் ம் 90 ம் நாட்களில் உரமிட்ட பிறகு 
மண் அைணப்  ெசய்ய அ க்க  ெகா ப்ப  நல்ல . உரங்கைள ெசாட் நீர்க் 
குழாய்கள் லம் அளிக்கும் ேபா , பயிர்க க்குத் ேதைவயான சத் க்கள் 100 
சதவிகிதம் கிைடக்கும். 
 



20% கூ தல் மகசூல் 
 
ெசம்ைமக் க ம்  சாகுப  ைறயில் இைடெவளி அதிகமி ப்பதால் தல் 4 
மாதங்களில் உ ந் , தட்ைட, பச்ைசப்பய ,அவைர, கடைல, தர் சணி 
ேபான்றவற்ைற ஊ பயிர்களாக சாகுப  ெசய்யலாம். தல் 3 மாதங்க க்கு 
கைளக் கட் ப்பாட் க்கு உத வேதா , கூ தல் வ மானத்ைத ம் இந்த 
ஊ பயிர்கள் ெகா த் வி ம். க ம்பில் 30 தல் 35 ேதாைககள் இ ந்தா ம். 
ேமல் பகுதியி ள்ள 8 தல் 10 ேதாைககள்தான் ஒளிச்ேசர்க்ைகக்கு 
பயன்ப கின்றன. அதனால், கீ ப் ற ள்ள காய்ந்த ேதாைககைள ம், காயாத 
ேதாைககள் சிலவற்ைற ம் 5 மற் ம் 7-ம் மாதத்தில் உாித் , பார் இைடெவளியில் 
பரப்ப ேவண் ம். ெசம்ைமக் க ம்  ைறயில் சாகுப  ெசய் ம் ேபா   30% 
தண்ணீர், 25% ரசாயன இ ெபா ட்கள் குைறவேதா , 20% கூ தலாக மகசூல் 
எ க்கலாம். 
 

க்கு 20 க ம்  
 
சிறந்த பராமாிப்  ைறகைளக் கைடபி த்தால் ஒ  ாில் சராசாியாக 20 
க ம் கள் கிைடக்கும். ஒ  க ம்  ஒ  கிேலா எைட இ ப்பதாக ைவத் க் 
ெகாண்டா ம் ஒ  ாில் 20 கிேலா கிைடக்கும். ஒ  ஏக்காில் உள்ள 5,000 

ர்களில் இ ந்  ஒ  லட்சம் கிேலா அதாவ  100 டன் க ம்  நிச்சயம் 
கிைடக்கும். குைறந்தச் ெசலவில் அதிக மகசூல் கிைடக்கும் ெசம்ைமக் க ம்  
சாகுப க்கு விவசாயிகள் மா ம்ேபா , நிச்சயம் க ம்  லாபகரமான 
விவசாயமாகத்தான் இ க்கும் என்  ெதளிவாக விவரங்கைள அ க்கி த்தார் 
நடராஜன். 
 
அ பவ விவசாயி ராகவன்  
 
வ டக்கணக்கில் க ம்  நட  ெசய்தி க்கிேறன். இந்தத் தடைவ வழக்கமான 



ைறயில் ஒ  ஏக்காி ம், ெசம்ைமக் க ம்  ைறயில் 80 ெசன்ட் ம் நட  
ெசய்தி க்கிேறன். கரைணக்குப் பதிலா வய ல் நாத்  ந வைதப் பார்த் விட்  
பக்கத்  விவசாயிகள் ேக  ேபசினாங்க, எனக்கும்கூட மனசுக்குள்ள ஒ  
மாதிாிதான் இ ந்த . ஆனால், நாத்  வளர்ந்  ெகாஞ்சம், ெகாஞ்சமாக ெபாிதான 
பிறகுதான் நிம்மதியாக இ ந்த . 
 
80 ெசன்ட் 3,500 நாற் கள்! 
 
விவசாயத் ைறயில் 5 அ  இைடெவளயில் நடச் ெசான்னாங்க. ஆனால், நான் 4 
அ  இைடெவளியில் 3,500 நாத் கைள நட  ெசய்ேதன். வழக்கமாக ஒ  
ஏக்க க்கு 4 டன் விைதக்க ம்  வாங்குேவன். இந்த ைறயில் 500 கிேலா 
மட் ம்தான் ேதைவபட்ட . விைதக்க ம்பில் சீவல் ெவட் ன  ேபாக மீதியி ந்த 
க ம்ைப ‘க ம் ச்சா ’ பிழியிறவங்க க்கு ெகா த் ட்ேடன். 
 
சிக்கனமான நிழல்வைல! 
 
நர்சாி தயார் ெசய்தெபா , நிழ க்காக, பச்ைசக் கலர் வைலைய (ேஷட்ெநட்) 
வாங்காமல் அதற்கு பதிலாக என்கிட்ட இ ந்த உரச் சாக்குகைள ம், ெதன்ைன 
ஓைலகைள ம் ைவத்  நிழல் வைல அைமத் க் ெகாண் ேடன். நாத்  ேபா ம் 
ேபா  குழித்தட் ம் கிைடக்கவில்ைல. அதனால் பிளாஸ் க் டம்ளாிேலேய ( ஸ் 
அன்ட் ேரா கப்) விைதப்ப  சீவைல ைவத்  நாத்ைத உற்பத்தி ெசய்ேதன். 
இ  ெராம்ப சுலபமாக ம், ெசல  குைறந்த ைறயாக ம் இ க்கு. உழ க்கு 

ன் 5 டன் குப்ைபேயாட ெகாஞ்சம் .ஏ.பி-ைய ம் கலந் தான் ேபாட்ேடன். 20-
ம் நாள் 19:19:19 திரவ உரத்ைதக் ெகா த்ேதன். 

க்கு 15 க ம் ! 
 
� வில் த் ர் ேவளாண் அ வலர் த்  னியாண்  அ க்க  ஆேலாசைன 



ெசான்னார். ஆனால், தல் தடைவயாக ெசம்ைமக் க ம்  ைறயில் சாகுப  
ெசய்வதால் சில ஆேலாசைனகைள நான் சாியா கைடபி க்க யல. ைறயாக 
உர ம் ெகா க்கைல. இரண்  ைற கைள எ த் ,மண் அைணத்  விட்ேடன். 
அவ்வள தான், மற்றப்ப  ேவெறந்தப் பராமாிப்ைப ம் ெசய்யவில்ைல. நட  
ெசய்  8 மாதம் ஆகிவிட்ட , இன் ம் இரண்  மாதத்தில் அ வைட ெசய்யப் 
ேபாகிேறன். 
ஒவ்ெவா  ாி ம் சராசாி 15 க ம் க்கு ேமல் இ க்கு. சராசாியாக 
ஒவ்ெவான் ம் ஒ  கிேலா எைட இ க்கும். ஒ  க்கு 15 கிேலா எைட க ம்  
கிைடத்தா ம்.. இந்த 80 ெசன்ட் ல் இ க்கும் 3,500 ாி ந் ம் ெமாத்தம் 50 
டன் க்கு குைறயாமல் மகசூல் கிைடக்கும் என்  எதிர்பார்க்கிேறன். இந்த 
நிலத்தில் இ வைரக்கும் ஏக்க க்கு 40 டன் க்கு ேமல் மகசூல் எ த்த  இல்ைல. 

தல் ைறயாக ெசம்ைமக் க ம்  ைறயில் 80 ெசன் ேலேய 50 டன் க்கு 
ேமல் எ க்கப் ேபாவைத நிைனத்தால் சந்ேதாஷமாக இ க்கு. சு க்கமாக ெசால்ல 
ேவண் ம் என்றால் விைதக்கரைண, வாய்க்கால் எ க்கும் ெசல  குைறவ டன், 
மகசூல் அதிகமாக கிைடப்பதால் இனிேமல் ெசம்ைமக் க ம்  ைறயில் சாகுப  
ெசய்தால் மட் ம்தான் விவசாயிகள் ஓரள க்காவ  தாக்குபி க்க ம். 
 
இயந்திர அ வைடக்கு 6 அ  இைடெவளி! 
 
இயற்ைக ைறயில் ெசம்ைமக் க ம்  சாகுப  ெசய்வ  பற்றி ராஜபாைளயம், 
க ம்  சாகுப  ெசய்வ  பற்றி ராஜபாைளயம், தளவாய் ரத்ைதச் ேசர்ந்த 
கண்ணனிடம் ேபசிேனாம். “ெசம்ைமக் க ம்பிற்கான நாற் கைள உ வாக்கி. என் 
உற க்காரர் ேதாட்டத்தில் ஒ  ஏக்காில் ேசாதைன ைறயாக சாகுப  
ெசய்ேதாம். வாிைசக்கு வாிைச 6 அ , நாற் க்கு நாற்  2 அ  இைடெவளியில் 
ஏக்க க்கு 3,600 நாற் கைள நட  ெசய்ேதாம். 6 அ  இைடெவளி இ ந்தால் 
தான் ெமஷின் லமாக அ வைட ெசய்ய ம். இைடெவளி அதிகமாக 
இ ப்பதால் பயி க்கு நல்ல காற்ேறாட்டம் கிைடத் , ெசழிப்பாக வளர்கிற . 
வழக்கமாகத் ேதைவப்ப கிற தண்ணீாில் ஆறில் ஒ  பங்குதான் 



ேதைவப்ப கிற . நாங்கள் இயற்ைகைய ம், ரசாயனத்ைத ம் கலந் தான் 
சாகுப   ெசய்ேதாம். தல் தடைவ என்பதால், சாியாக பராமாிப்  ைறகள் 
ெதாியவில்ைல. அப்ப யிரந் ேம ஒ  ஏக்காில் 50 டன் மகசூல் கிைடத்த . 
வழக்கமாக அந்த நிலத்தில் 30 தல் 35 டன் வைரதான் கிைடக்கும். 
 
இயற்ைக ைறயி ம் ெசய்யலாம்! 
 
இைத க்க இயற்ைக விவசாயத்தில் ெசய்யலாம். என  ெசய்  
ஆேலாசைனகைளப் ெப வதற்காக ஆட்கைளத் ேத க்க ெகாண் ந்தேபா , 
ஆந்திராவில் இயற்ைக ைறயில் ெசம்ைமக் க ம்ைப சாகுப  ெசய் ம் விவசாயி 
ஒ வாின் ெதாைலேபசி எண் கிைடத்த . அவர், சில வழி ைறகைள ம் 
ெசால் க் ெகா த்தார். 
உழ க்கு ன்பாக ஏக்க க்கு 5 டன் ெதா ரம் இடேவண் ம். நட  ெசய்த 7-ம் 
நாள் க ம் ப் பயிர்க க்கு இைடேய உள்ள இைடெவளியில் சணப் , 
தக்ைகப் ண்  ேபான்ற உரச் ெச கைள விைதக்க ேவண் ம். மாதம் ஒ  ைற 
ஒவ்ெவா  க்கும் 3 தல் 5 கிேலா வைர ெதா ரம் ெகா க்க ேவண் ம். 
உரச் ெச கள் ெவ த்த டன் பறித்  நிலத்திேலேய டாக்குப் ேபாட 
ேவண் ம். பாசன நீாில் வாரம் ஒ  ைற ஜீவாமிர்தக் கைரசைல கலந்  
ெகா த்தால் பயிாின் வளர்ச்சி அபாிமிதமாக இ க்கும். 
இயற்ைக இ ெபா ட்கைளக் ெகா க்கும் ேபா  க ம்  நல்ல வாளிப்பாக 

ங்கில் குத் ேபால வ ம். இ  சாய்ந்தால் ட்ேடா  சாய்ந்  வி ம். எனேவ, 
காற்  வ ம் திைசக்கு கு க்காக ச க்கு மரக்கழிகைள நடேவண் ம். 
அேதேபால் ெசம்ைமக் க ம்ைபத் ேதாைக கழித்  சுத்தமாக ைவத் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம். ெசாட் நீர்க் குழாய்கள் சாியாக உள்ளனவா என்  அ க்க  பார்த்  
வர ேவண் ம். இைத மட் ம் ெசய்தாேல ேபா ம். அதிக மகசூல் எ க்கலாம் 
என்  அந்த ஆந்திர விவசாயி தன் ைடய அ பவதி ந்  ெசான்னார். 
 



வழக்கமான ைற, ெசம்ைம ைற க ம்  ஓர் ஓப்  

விவரங்கள் 
ெசயல் ைறகள் 

வழக்கமான ைற ெசம்ைமக் க ம்  

விைதக் கரைணகள் ஏக்க க்கு 4 டன் ஏக்க க்கு 500 கிேலா 

நாற்றங்கால் தயாாிப்  இல்ைல உண்  

நட  ைற கரைணகைள ேநர  
நட  

நாற்  நட  

இைடெவளி 2 தல் 3 அ  குைறந்த  5 அ  

தண்ணீர் அதிக அள  ேதைவ குைறவான அளேவ 
ேபா ம் 

ைளப் த் திறன் குைற  அதிகம் 

ஒ  பயிாி ந்  கிைள வி ம் 
கு த் கள் 

10 தல் 15 15 தல் 20 

காற்  மற் ம் சூாிய ஒளி குைற  அதிகம் 

 

விைத ேநர்த்தி! 

ரசாயன ைற இயற்ைக ைற 

மாலத்தியான்  - 20 மில்  ைரக்ேகா ெடர்மா விாி  (அல்ல ) 
சூேடாேமானஸ் - 500 கிராம் 

கார்ெபண்டாசிம் - 5 கிராம் மாட் ச் சி நீர்  - 2 ட்டர் 

ாியா  - 100 கிராம் சுண்ணாம்     - 100 கிராம் 

பிளாஸ் க் அல்ல  அ மினியப் பாத்திரத்தில் 10 ட்டர் தண்ணீ டன் ரசாயன 
அல்ல  இயற்ைகக் கலைவகைள கலந்  ைவத் க் ெகாண் , ெவட்  
எ க்கப்பட்ட விைதப் ப  சீவல்கைள, ஒ  ணி அல்ல  சாக்குப் ைபயில் 
ேபாட்  10 தல் 15 நிமிடங்கள் வைர ஊற ைவத்  எ க்க ேவண் ம். 



ெதாடர் க்கு : 
 

ைனவர் : நடராஜன், அைலேபசி : 94438-19725 
ராகவன், அைலேபசி : 94431-51097 
கண்ணன், அைலேபசி : 93658-34590 
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