
ெதன்ைன, ேகாேகா, கீைர... த்தான வ மானம் த ம் ன்ற க்கு சாகுப ..! 

'குைறவானச் ெசலவில், நிைறவான மகசூல் ெபற இயற்ைக விவசாயம்தான் ஒேர வழி. 

அதி ம் ஊ பயிர் விஷயத்தில் ெகாஞ்சம் கவனம் ெச த்தினால்... வளமான வ மானம் 

நிச்சயம்' என்  அ த் ச் ெசால்கிறார்... கன்னியாகுமாி மாவட்டம், அழகப்ப ரம் 

பகுதிையச் ேசர்ந்த அ ள் ைமக்ேகல் ெஹன்றி. 

 

இவ க்குத்தான் அண்ைமயில் ேகாயம் த் ர், தமிழ்நா  ேவளாண்ைமப் 

பல்கைலக்கழகத்தில் நைடெபற்ற உழவர் தினவிழாவில் அங்கக ேவளாண்ைமக்காக 

'ேவளாண்ைமச் ெசம்மல் வி ' வழங்கப்பட் ள்ள . 

அ தாபியில் ளிர்த்த இயற்ைக ஆைச!  

வி  ெபற்ற மகிழ்ச்சியில் திைளத்தப ேய ேபசிய அ ள் ைமக்ேகல் ெஹன்றி, ''எங்க 

தாத்தா காலத் ல 30 ஏக்கர்ல ெதன்ைன, வாைழ, பைன, ெநல், ந்திாி, ளி, மா இப்ப  

பல பயிர்கைள சாகுப  ெசஞ்ேசாம். அந்தக் காலத் ல எல்லா ேம இயற்ைக 



விவசாயம்தான். ெதா ரத் க்காகேவ ட் க்கு  ஆ , மா  வளர்ப்பாங்க. 

நாங்க ம் ஏெழட்  மா கள ெவச்சி ந்ேதாம். 'பசுைமப் ரட்சி’க்குப் பிறகுதான் 

பாரம்பாிய விவசாயத்தி ந்  விலகி, ரசாயன உரங்கைளப் பயன்ப த்த 

ஆரம்பிச்ேசாம். அந்த சமயத் ல 'அ தாபி’யில ேவைல கிைடக்கேவ, நான் அங்க 

ேபாயிட்ேடன். 

பதிைனஞ்சு வ ஷத் க்குப் பிறகு இந்தியா க்குத் தி ம்பின ம் 

விவசாயத்ைதக் ைகயில எ த்ேதன். மத்தவங்கள மாதிாிேய நா ம் ரசாயன 

விவசாயம்தான். ஆனா... சாிவர விைளச்சல் கிைடக்கல. அப்பத்தான்... 

'ஏற்ெகனேவ இஷ்டத் க்கு ரசாயன உரத்ைதக் ெகாட் யி ந்தா... மண்  

மலடாகிப் ேபாய், சாிவர விைளச்சல் கிைடக்கா 'ங்கற விஷயத்ைதக் 

ேகள்விப்பட்ேடன். ஒ ேவைள நம்ம நில ம் அ மாதிாி 

ஆகியி க்குேமா  சந்ேதகம் வந் ச்சு. 

அ தாபியில இ ந்தப்ப இயற்ைக விவசாயத் க்கு அந்த நாட் ல ெகா த்த 

க்கியத் வம்; இயற்ைகயில விைளஞ்ச ெபா ள் ேமல அந்த மக்கள் காட் ன தனி 

மாியாைத: அ க்கு இ ந்த பலமான சந்ைத வாய்ப் ; ரசாயன விவசாயத்தால வர்ற 

ேக கள் ெதாடர்பான அரசாங்கத்ேதாட பிரசாரம்  பல விஷயங்க ம் என் நிைன க்கு 

வந் ச்சு. அதனால இயற்ைக விவசாயம் பத்தின விஷயங்கைளத் ேதட ஆரம்பிச்ேசன். 

அப்ேபாதான் நாகர்ேகாவில் ' ரல் அப் ஃப்ட் ெசன்டர்’ அறி கம் ஆச்சு. அங்க ேபாய் 

விஷயங்கைளத் ெதாிஞ்சிக்கிட்  ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா இயற்ைகக்கு மாற ஆரம்பிச்ேசன். 



இப்ேபா சா இயற்ைகக்கு மாறி ஏ  வ ஷம் ஆச்சு'' என்  ன் ைர ெகா த்த 

ெஹன்றி, பண்ைணையப் பற்றி ெசால்ல ஆரம்பித்தார். 

ன்ேனற ைவத்த ன்ற க்கு ைற!  

''எங்க க்கு 5 ஏக்கர் நிலம் இ க்கு. அ ல ெதன்ைன, மா, பலா மரங்க நிக்கு . 

ெதன்ைனக்கு 25 வயசு. மா க்கும் பலா க்கும் 20 வயசு. ன்ன ேதாட்டம் க்க 

களிமண்ணாதான் இ ந் ச்சு. நான் விவசாயத் க்கு வந்தப்பறம் ெவளிய இ ந்  

வளமான மண்ைணக் ெகாண்  வந் , ெகாட்  சாிபண்ணிேனன். ேதாட்டத் ல வளர்ற 

கைளகள், ெதன்ைனயில கிைடக்கிறக் கழி கள் எல்லாத்ைத ம் மண் க்குள்ள ைதச்சு 

ெவச்சி ேவன். ேதாட்டம் க்க அ க மக்கிக் கிடக்கிறதால மண் க்கு பஞ்சேம 

கிைடயா . ெதன்ைனக்கு இைடயில் இ க்கற இைடெவளியில ஊ பயிர்கைள 

ேபாடலாம்  நிைனச்ேசன். அ லதான் இந்த ன்ற க்கு விவசாயத்ைத ஆரம்பிச்ேசன். 

 

கீைர தல் மரம் வைர!  

தல் அ க்குல நீண்டகாலப் பயிர்களான ெதன்ைன, மா, பலா (ெதன்ைன உள் ர் 

ரகமான நாடன் ரகம்தான்); இரண்டாவ  அ க்குல ேகாேகா, வாைழ, மா ைள, 



ெகாய்யா, சப்ேபாட்டா, சீத்தா மரங்கள்... அப் றம், ெஹ ேகானியா . ணாவ  

அ க்குல திப்பி , ளசி, கீைர வைககள்  நட  ெசஞ்சு க்ேகன். ேதாட்டம் க்க 

ெசாட் நீர் ேபாட் க்ேகன். இப்ப  பல பயிர் பண்றதால வ ஷம் க்க வ மானம் 

வந் க்கிட்ேட இ க்கு'' என்றவர், ன்ற க்கு ைறயில் சாகுப  ெசய் ம் ைறகைளப் 

பற்றி விாிவாகச் ெசான்னார். அைதப் பாடமாகத் ெதாகுத்தி க்கிேறாம். 

ஆண் க்கு ஒேர உரம்!  

ஏற்ெகனேவ வளர்ந்த ெதன்ைன மரங்கள் உள்ள ேதாப் களில்தான் ன்ற க்கு 

விவசாயம் ெசய்ய ம். ெதன்ைனக்கு இைடயில் இரண்டாம் அ க்குப் பயிரான 

ேகாேகாைவ ெச க்குச் ெச  மற் ம் வாிைசக்கு வாிைச பத்  அ  இைடெவளி விட்  

நட  ெசய்ய ேவண் ம். ஆண் க்கு ஒ  ைற உரம் ைவக்க ேவண் ம். மரத்தின் ாில் 

இ ந்  ன்ற  தள்ளி, கால் அ  ஆழத் க்குக் குழி பறித் , அதில் 5 கிேலா மண்  

உரம், 10 கிேலா ெதா ரம் ஆகியவற்ைறக் ெகாட் , ேமல் மண்ைணக் ெகாண்  

டேவண் ம். நான்காவ  ஆண் ல் இ ந்  15 நாட்க க்கு ஒ  ைற ேகாேகாவில் 

மகசூல் எ க்கலாம். 

ேநாய்கள் தாக்கா !  

ெதன்ைனக்கும் ஆண் க்கு ஒ  ைற உரம் ெகா த்தால், ேபா ம். ெதன்ைனயின் ாில் 

இ ந்  நான்க  தள்ளி ன்ற  அகலம், ஒ  அ  ஆழத் க்குக் குழி எ த்  அதில், 

காய்ந்தத் ெதன்ைன ஓைல, மட்ைட, பாைல ேபான்றக் கழி கைளப் ேபாட் , அதற்கு 

ேமல் 50 கிேலா கதம்ப கம்ேபாஸ்ட் (பார்க்க, ெபட்  ெசய்தி), 10 கிேலா மண்  உரம், 2 



கிேலா பாைற பாஸ்ேபட் ஆகியவற்ைறப் ேபாட்  டேவண் ம். இதில் ஒ  மாதம் வைர 

தண்ணீர் விட்  வர ேவண் ம். இதன் லம் அேமாக விைளச்சல் கிைடக்கும். 

 இயற்ைக விவசாயம் ெசய் ம்ேபா  ச்சி மற் ம் ேநாய் தாக்குதல்கள் 

குைறவாகத்தான் இ க்கும். ெதன்ைனயில் 'ெசம்ேபன் சிலந்திகள்’தாக்குதல் இ க்கலாம். 

இப் ச்சிகள் தாக்கினால், காயின் எைட குைறந்  வி ம். ண் க் கைரசைலத் (பார்க்க, 

ெபட் ச் ெசய்தி) ெதளித்  இவற்ைறக் கட் ப்ப த்தலாம். ேவ  எந்தப் பராமாிப் ம் 

ெதன்ைனக்குத் ேதைவயில்ைல. 50 நாட்க க்கு ஒ  ைற என்ற கணக்கில், ஆண் க்கு 

ஏ  ைற காய்கைளப் பறிக்கலாம்.   

 

உரேம இல்லாமல் வாைழ!  

ெதன்ைன, ேகாேகா ஆகியவற் க்கு இைடயில் சூாிய ஒளி கிைடக்கும் இடங்களில் 

வாைழைய நடேவண் ம் (இவர் ரசகதளி, கற் ரவள்ளி ஆகிய ரகங்கைள நட  

ெசய் ள்ளார்). நட  ெசய்த பிறகு, இைல, தைழ கழி கைளக் ெகாண்  டாக்கு 

ேபாட்டால் மட் ம் ேபா ம். தனியாக எந்த உர ம் இடத் ேதைவயில்ைல. ெதன்ைன, 

ேகாேகா ஆகியவற் க்கு இட்ட உரத்ைதக் ெகாண்ேட வாைழ சிறப்பாக வளர்ந் வி ம். 



வாைழயில் 'கூன் வண் ’ பிரச்ைன இ க்கும். இவற்றால் தாக்கப்பட்ட வாைழயின் காிந்த 

இைலகைள ெவட்  எ த் விட ேவண் ம். ச்சிகள் ெதன்பட்ட டேனேய ' ைகப் 

ச்சி விரட் ’ (பார்க்க, ெபட் ச் ெசய்தி) ெதளித்  விடேவண் ம். ஆண் க்கு ஒ  ைற 

பஞ்சகவ்யாைவத் ெதளித்  வர ேவண் ம். 

 

வாைழ நட  ெசய்த இடங்கைளத் தவிர, மீத ள்ள இடங்களில் சப்ேபாட்டா மற் ம் 

மா ைளச் ெச கைள நட  ெசய்யலாம். நல்ல நிழல் உள்ள இடங்களில், 

ெஹ ேகானியாைவ நட  ெசய்யலாம். இ  வாைழ மாதிாியான தாவரம்தான். க்க 

பயன்ப வ  க்க க்காகத்தான். 

ஒேர ரகத்ைத நட  ெசய்தால், சந்ைத வாய்ப்  இ க்கா . எனேவ பல ரகங்கைள ம் 

கலந்  ந வ  நல்ல . அப்ேபா தான் வியாபாாிகள் ேகட்கும் ரகத்ைதக் ெகா க்க 

ம். நட  ெசய்த 90-ம் நாளிேலேய இைவ க்க ஆரம்பித்  வி ம். 105-ம் 

நாளி ந்  அ வைட ெசய்யலாம். 



ெதாடர் வ மானத் க்கு திப்பி , ளசி, கீைர!  

ன்றாவ  அ க்குப்பயிர்களாக திப்பி , ளசி, கீைர வைககைள நட  ெசய்யலாம். 

திப்பி  ஒ  ைகப்பயிர் என்பதால், இயல்பாகேவ இதற்கு ேநாய் எதிர்ப் த் தன்ைம 

அதிகமாக இ க்கும். ச்சிக ம் தாக்குவதில்ைல. இதற்கும் உரம் இட ேவண் யதில்ைல. 

ஒ  ைற நட  ெசய்  விட்டால், தானாகேவப் படர்ந்  பரவி வி ம். மார்ச் மற் ம் 

நவம்பர் ஆகிய மாதங்களில் திப்பி ைய அ வைட ெசய்யலாம். இ ேபாக, ளசி 

மற் ம் கீைரகள் லம் தினசாி வ மானம் வந்  ெகாண்ேட இ க்கும். ஐந்  ஏக்கர் 

நிலத்தி ம் ஒ  சிறிய இடத்ைதக்கூட விட்  ைவக்காமல், ன்ற க்கு ைறயில் 

சாகுப  ெசய் ம்ேபா , குைறந்த ெசலவில் அதிக வ மானம் கிைடப்ப டன் மண் ம் 

வளமாகிக் ெகாண்ேட இ க்கும்.’ 

வ மான ம் பல அ க்கில்!  

சாகுப த் ெதாழில் ட்பங்கைள த்த ெஹன்றி, வ மானத்தின் பக்கம் பார்ைவையத் 

தி ப்பினார். ''ஐந்  ஏக்கர்ல இ க்குற 480 ெதன்ைன மரங்கள்ல இ ந்  வ ஷத் க்கு 

59,500 ேதங்காய் கிைடக்கு . ஒ  ேதங்காய்க்கு 8 பாய் சராசாி விைலயா 

ெவச்சுக்கிட்டா... வ ஷத் க்கு 4 லட்சத்  76 ஆயிரம் பாய் கிைடக்கும். 

குைறந்த அளவில் இ க்கும் மா, பலா, சீத்தா, கீைர வைககைள ட் த் ேதைவக்குப் 

ேபாக மீதிைய உள் ர் சந்ைதயில வித் ேவன். கீைரகள்ல ெபாிய வ மானம் 

இல்லாட் ம்... கிைடக்கிறெதல்லாேம லாபம்தான். 200 ேகாேகா மரங்கள் இ க்கு 

இப்பதான் காய்க்க ஆரம்பிச்சி க்கு. தல் தடைவயில 14 கிேலா மகசூல் கிைடச்சு . 



இனி, ெதாடர்ந்  மகசூல் கிைடக்க ஆரம்பிக்கும். இப்ேபாைதக்கு ேகாேகா ஒ  

கிேலா க்கு 165 பாய் விைல கிைடக்கு . 

 

400 வாைழத்தார் லமா... வ ஷத் க்குக் குைறஞ்சபட்சமா 40 ஆயிரம் பாய் 

கிைடக்கு . ஒ  கிேலா திப்பி க்கு 400 பாய் வைர விைல கிைடக்கு . இதன் லமா 

வ ஷத் க்கு 7,000 பாய் வைர வ மானம் கிைடக்கும். ெஹ ேகானியா லமா 

வ ஷத் க்கு 2,000 பாய் வைர வ மானம் கிைடச்சு ம். 

ெதன்ைன, ேகாேகாைவப் ெபா த்தவைர வியாபாாிக ேதாட்டத் க்ேக வந்  வாங்கிட்  

ேபாயி வாங்க. வாைழைய நாகர்ேகாவில்ல இ க்கிற இயற்ைக விவசாயக் 

கைடகள்ல ம், அப்டா சந்ைதயி ம் விக்கிேறன். 

ேதாட்டப் பராமாிப் க்கு தின ம் ஒ  ஆள் ேதைவ. மண்  உரம், கம்ேபாஸ்ட் 

தயாாிப் ச் ெசல , ேவைலயாட்கள் கூ , அ வைடக் கூ , ேபாக்குவரத் ச் ெசல  

அத்தைனச் ெசல கைள ம் ஊ பயிர்கள்ல கிைடக்கற வ மானம் லமாேவ 

சமாளிச்சு ேவன். 



அதனால ெதன்ைனயில கிைடக்குற ெமாத்தப் பண ம் அப்ப ேய லாபம்தான். ேதாட்டத் 

ேதைவக்குப் ேபாக மீதியி க்குற மண்  உரம், கம்ேபாஸ்ட் ெரண்ைட ம் 

வித் டறதால அ ல ம் கணிசமா லாபம் கிைடக்கும்' என்றார் மனநிைறவாக. 

கதம்ப கம்ேபாஸ்ட்: 

 10 அ  நீளம், 3 அ  அகலம், 3 அ  உயரத்தில் ஒ  ெதாட்  அைமத் , ேமல்

பகுதியில் ெதன்ைன ஓைலையக் ெகாண்  கூைர அைமக்க ேவண் ம். ெதாட் க்குள்

4 அங்குல உயரத் க்கு (200 கிேலா) ெதன்ைனநார்க் கழிைவப் பரப்ப ேவண் ம். 

அதற்கு ேமல் 200 கிராம் ட்டஸ் காளாைனத் வ ேவண் ம். காய்ந்த இைல, 

தைழக் கழி கைள அதன் மீ  நான்கு அங்குலத் க்கு பரப்பி, 

 

10 ட்டர் மாட் ச் சி நீைர வ ம் ெதளித்  விட ேவண் ம். பிறகு, 40 கிேலா

ெதா ரத்ைத அதன் மீ  பரப்பி, 10 கிேலா பாைறத் ைள வி, ெதன்ைன



ஓைலையக் ெகாண்   ைவக்க ேவண் ம். இ  ஒ  அ க்கு. இ ேபால ஐந்

அ க்குக்கு தயார் ெசய்ய ேவண் ம். தின ம் ேமற் ரத்தில் தண்ணீர் ெதளித்  வர

ேவண் ம். 3 மாதங்களில் கதம்ப கம்ேபாஸ்ட் தயாராகி வி ம். 

ைகப் ச்சி விரட் :  

ஆ ெதாடா இைல (ஆடாெதாைட), ெநாச்சி, எ க்கு, ேவப்பிைல ேபான்ற  கசப்பான

இைலகைள ஒேர அள  எைடயில் எ த் க்ெகாண்  ஒ  ெதாட் யில் இட் , அைவ

ழ்கும் அள க்கு மாட் ச் சி நீைர ேசர்க்க ேவண் ம். 90 நாட்கள் ஊற ைவத்தால், 

ைகப் ச்சிவிரட்  தயார். இைத 10 ட்டர் தண்ணீ க்கு ஒ  ட்டர் என்ற

அளவில் கலந்  பயன்ப த்தலாம். ைகயிைல, க ந் ளசி ஆகியவற்ைற

ேசர்த்தால்... இன் ம் ாியம் கூ ம். 

ண் க் கைரசல்:  

ஒ  ட்டர் தண்ணீாில் 10 மில்  ண் ச் சா , 5 மில்  ேவப்ெபண்ைண, சிறி

காதி ேசாப் கலைவ ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்  நன்கு கலக்கி, பாதிக்கப்பட்ட மரத்தின்

காய்களில் ெதளிப்பான் லம் அ த்தால்... ெசம்ேபன் சிலந்தி கா யாகி வி ம். 

 வி க்கு உயர்த்திய , விகடன்தான்!  

 'என்ைன வி  ெப ம் அள க்குத் தகுதியாக்கிய ெப ைம பசுைம
விகடைனத்தான் ேச ம். பசுைம விகடன் ஆரம்பிச்ச ல இ ந்  நான் சந்தாதாரர். 
இப்ேபா வைரக்கும் ெவளியாகியி க்குற அத்தைனப் த்தகங்கைள ம் ெபாக்கிஷம்
மாதிாி ேசர்த்  ெவச்சி க்ேகன். 'மண்  மன்னா ’ பகுதி லமா பல ஆச்சாியமான



விஷயங்கைளத் ெதாிஞ்சிக்க . விவசாயிகைள ம், விஞ்ஞானிகைளப் ேபால
ேயாசிக்க ைவக்கிறார் மன்னா . அ த்ததா திப்பி  சாகுப யில இ ந்
ெகாய்மலர்கள் வைர நான் சந்ேதகம் ேகட்கும்ேபாெதல்லாம் ைக பி ச்சு
வழிகாட் ற , ேபச்சிப்பாைற ேக.வி.ேக.'' என்  நன்றி டன் நிைன  கூர்ந்தார், 
ெஹன்றி. 

 ேவளாண் கல் ாி மாணவர்களின் இயற்ைகப் பாசம்!  

 வி  ெபற்ற ெஹன்றியின் பண்ைணையப் பார்ைவயி வதற்காக தி ெநல்ேவ
மாவட்டம், கிள்ளிக்குளம் ேவளாண்ைமக் கல் ாி இ தியாண்  மாணவ, 
மாணவிகள் வந்தி ந்தனர். அவர்களிடமி ந்  ஒட் ெமாத்தக் க த்தாக வந்
வி ந்த வார்த்ைதகள்... விவசாயத்தின் மீதான இந்திய அரசின் பார்ைவையேய
அைசத் ப் பார்ப்பதாக இ ந்த . அந்த மாணவர்கள் கூறிய  இ தான்- 

''கல் ாியில் அதிகமா ரசாயன விவசாயத்ைதப் பத்தின பாடங்கைளத்தான்
ப ப்ேபாம். ஆனா, இந்தப் பண்ைணைய ேநர யா பார்ைவயிட்டதன் லமா
இயற்ைக விவசாயத்ேதாட ெப ைமகைளத் ெதாிஞ்சுக்கிட்ேடாம். இ வைரக்கும்
ரசாயன உரங்க ம், ச்சிக்ெகால் க ம்தான் விவசாயிகளின் வரம்
நிைனச்சுட்  இ ந்ேதாம். அ  ஒட் ெமாத்த இந்தியாைவ ம் பி ச்சு ஆட் விக்குற
சாபம்  இப்பதான் ாி . குைறவானச் ெசலவிேலேய இயற்ைக விவசாயத்தில்
வளமான மகசூைல எ க்கற க்கு வாய்ப்  இ க்குறப்ேபா... விவசாயிகள் ஏன்
ரசாயனத்ைதச் க்கிச் சுமக்க ம்?'' 

''எல்லாவற்றி ம் தமிழகத்ைத ன்ேனா  மாநிலமாக மாற் ேவாம்'' என்
ேமைடகளி ம், அறிக்ைககளி ம் ெசால் க் ெகாண் க்கும் தமிழக தல்வர்
ெஜயல தாவாவ  இந்தக் க த் க்கைள கவனத்தில் எ த் க் ெகாண் , விவசாயம்
ெதாடர்பான தன் ைடயப் பார்ைவைய மாற்றிக் ெகாண் , இயற்ைக விவசாயம்
பற்றி குைறந்தபட்சம் ெவளிப்பைடயாக விவாதிக்கவாவ  ன்வர ேவண் ம். 

 



 ெதாடர் க்கு 
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