
ெதா ரம் மட் ேம ேபா ம்,ெதாடர் வ மானம் 

 “குைறவான பராமாிப் , குைறவான தண்ணீர், குைறவான சாகுப ச் ெசல . ஆனால், 

வ மானம் மட் ம் நிைறவாக இ க்கக்கூ ய பயிர்கள் ெநல் , சப்ேபாட்டா, மா, ெகாய்யா, 

எ மிச்ைச ேபான்ற ேதாட்டக்கைலப் பயிர்கள்” என்கிறார் நாற்ப  ஏக்காில் மா, ெநல் , 

ெகாய்யா, சப்ேபாட்டா, எ மிச்ைச, ெதன்ைன என சாகுப  ெசய்  வ ம் ெதன்னம்பட்  

ேகசன். 

த் க்கு  மாவட்டம், கயத்தாாி ந்  மணியாச்சி ேபாகும் வழியில் பத்  கிேலா மீட்டர் 

ெதாைலவில் உள்ள  ெதன்னம்பட் . பிரதான சாைலயி ந்  விலகி சிறி  ரத்தில் 

வ கிற , ேகசனின் பண்ைண. 

பாரம்பாிய விவசாய கு ம்பம் இவ ைடய . சின்ன வயதி ந்ேத அவர  தந்ைத டன் 

விவசாயத்ைத பார்த்தக் ெகாண் ந்தி க்கிறார்.  ெமாத்தம் நாற்ப  ஏக்கர் ெசம்மண் மி 

இ க்கிற . ஆரம்பத்தில் மிளகாய், கத்தாி, ெவண்ைட, தக்காளி, சி தானியங்கள் என்  கு கிய 

காலப் பயிர்கைளத்தான் சாகுப  ெசய்தி க்கிறார்கள். பின்  ேவைலயாள் பிரச்சைன, தண்ணீர் 

பிரச்சைனயால் மரப்பியர் சாகுப க்கு மாறிவிட்டார். 

ஆரம்பத்தில் இவ ம் ரசாயன விவசாயம்தான் ெசய்தார். மி சூடாகிற . ஓேசான் 

ஓட்ைடயாகிற  என்  சில விஷயங்கைளக் ேகள்விப்பட்  இயற்ைக விவசாயத் க்கு 

மாறிவிட்டார். ஐந்  வ டமாக க்க இயற்ைக விவசாயம்தான் என்  மகிழ்ச்சிேயா  

குறிப்பி கிறார். 

இப்ேபா  10 ஏக்காில் நாட் ரகக் ெகாய்யா: 15 ஏக்காில் என்.ஏ-7, காஞ்சன், கி ஷ்ணா, 

பி.ேக.ஏம்.2, பி.எஸ்.ஆர்  எல்லா ரகங்கி ம் ெநல் : 5 ஏக்காில் பி.ேக.எம்-1 ரக சப்ேபாட்டா: 5 

ஏக்காில் அல்ேபான்சா, காலப்பா , ெசந் ரா, நீலம், இமாம்பசந்த் என்  பல ரகங்களில் மா, 5 

ஏக்காில் நாட்  ரக எ மிச்ைச இ க்கிற . வரப்ேபாரம் ெதன்ைன ைவத்தி க்கிறார். க்க 

ெசாட்  நீர் ேபாட் க்கிறார். எல்லா பயிர்க க்கும் பராமாிப்  ஒன் தான். ேசாதைனக்காக 

ெகாஞ்சம் சாத் க்கு ைய ம் நட  ெசய்தி க்கிறார். 

ஏ மிச்ைச நட்  இரண்டைர  வ ஷம் ஆகிவிட்ட . மா, சப்ேபாட்டா நட்  ன்  வ டம் 

ஆகிற . ெகாய்யா, ெநல் .. நான்கு வ டம் ஆகிற . இயற்ைகக்கு மாறிய க்கு பின்  உைட 

மரமாயி ந்த காட்  மி இப்ேபா  நன்றாக இ க்கிற  என்கிறார்.  ஒ  ெசாட்  ரசாயன உரம் 



கூட ேதாட்டத் க்குள் வந்திடக்கூடா  என்  கவனமாக இ ப்பதால் ேதாட்டத்தில் ச்சி ேநாய் 

தாக்குதல் இல்ைல. என்ற ேகசன் மரப்பயிர் சாகுப த் ெதாழில் ட்பங்கைளச் ெசால்கிறார். 

மரப்பயிர்கைள நட  ெசய்ய ரட்டாசி மாதம் ஏற்ற . சட் க் கலப்ைபயால் ஒ  உழ  ெசய்  

நிலத்ைத 30 நாட்கள் ஆற விட ேவண் ம். பிறகு ஒ  வார இைடெவளியில்  இரண்  ைற 

ல்லர் லம் உழ ேவண் ம். எந்தப் பயிராக இ ந்தா ம், இரண்டைர அ  ச ரம் இரண்டைர 

அ  ஆழத் க்கு குழி எ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

எ மிச்ைசக்கும் ெநல் க்கும் 21 அ  இைடெவளியில் குழி எ க்க ேவண் ம். ஏக்க க்கு 100 

கன் கள் ேதைவப்ப ம். ெகாய்யா க்கு 18 அ  இைடெவளி ேதைவ. ஏக்க க்கு 130 கன் கள் 

வைர ேதைவப்ப ம்.  

இந்த இைடெவளியில் வழக்கத்ைத விடக் கூ தலானைவதான். ஆனால், அதிக இைடெவளி 

ெகா த்  பயிர்கைள நட  ெசய் ம் ேபா  நல்ல பலன் கிைடக்கிற . அதிக இைடெவளி வி ம் 

ேபா  ேபா மான சூாியஒளி கிைடப்பேதா , பக்கக் கிைளக ம்  அதிகமாக ெவ த்  வ ம். 

அதன் லம் மகசூல் அதிகமாகக் கிைடக்கும்.  

ேதைவயான அள  இைடெவளியில் குழிகைள எ த்த பிறகு, ஒவ்ெவா  குழியி ம் 100 கிேலா 

களிமண், 25 கிேலா ெதா ரம், சி  சி   ண் களாக ெவட் ய இரண்  ேசாற் க் 

கற்றாைழையப் ேபா வதால் ேவர்ப ச்சிகள் தாக்குவதில்ைல. 

பிறகு ெசாட்  நீர்ப் பாசனம் அைமத் க் ெகாண்  பத்  நாட்கள் தின ம் குழிைய நைனய விட 

ேவண் ம். பிறகு குழியின் மத்தியில் ஒ  அ  ஆழத் க்குப் பறித் , கன் கைள நட  ெசய் , 

ேமல் மண்ைணக் ெகாண்  , வட்டப்பாத்தி அைமக்க ேவண் ம். நட  ெசய்த ஆறாவ  

மாதத்தில் ஒவ்ெவா  கன் க்கும் இரண்  கிேலா ெதா ரம் இட ேவண் ம். மரத்தின் 

வளர்ச்சிையப் ெபா த் , ெதா ரத்தின் அளைவக் கூட் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

நட  ெசய்த நான்காவ  மாதம் ெநல்  க்கத் ெதாடங்கும். தல் ன்  ஆண் கள் வைர 

அந்தப் க்கைள உதிர்த்  விட ேவண் ம். அதன் பிறகு காய்க்கவிட்டால் அதிக மகசூல் 

கிைடப்பேதா , காய்க ம் சியாக இ க்கும். ெநல் யில் ெவயில் காலங்களில் ‘எ க்கைளப் 

ச்சி’ என்ற ஒ  வைகப் ச்சிகளின் தாக்குதல் வரலாம். அப்ேபா  மரத்தின் அ ப்பாகம் 

ெவண்ைமயாக மாறிவி ம். அந்த மரங்களின் மீ  13 ட்டர் தண்ணீாில், 50 மில்  

ேவப்ெபண்ைணையக் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். அதற்குக் கட் ப்படாவிட்டால் 13 ட்டர் 

தண்ணீாில் 50 கிராம் ைமதா மா , 25 மில்  ேவப்ெபண்ெணய் ஆகியவற்ைறக் கலந்  ெதளிக்க 



ேவண் ம். ெநல் யில் பிப்ரவாி மாதம் தல் ேம மாதம் வைர ஒ  ைற: ஜீைல மாதம் தல் 

ெசப்டம்பர் மாதம் வைர ஒ  ைற என ஆண் க்கு இரண்  ைற அ வைட ெசய்யலாம். 

ெகாய்யா, நட  ெசய்த இரண்டாவ  ஆண் ல் இ ந்  பலன் ெகா க்கத் ெதாடங்கும். 

ஆண் க்கு ஒன்ப  மாதங்கள் மகசூல் எ க்கலாம். ஒவ்ெவா  அ வைட ந்த ம் பக்கக் 

கிைளகைளக் ைகயால் கிள்ளி விட ேவண் ம். 

சப்ேபாட்டா ன்றாவ  ஆண் ந்  காய்க்கத் ெதாடங்கும். அேதேபால் மாமர ம் ன்றாம் 

ஆண் ந் தான் காய்க்கத் ெதாடங்கும். நாட்  எ மிச்ைசயில் இரண்டாவ  ஆண் ந்ேத 

மகசூல் கிைடக்கத் ெதாடங்கினா ம் ஐந்தாம் ஆண் க்கு ேமல்தான் நல்ல மகசூல் கிைடக்கும். 

சாகுப ைய  த்த ேகசன் வ மானம் பற்றிச் ெசால்லத் ெதாடங்கினார். 

“ெகாய்யாவில் ஒ  மரத்தில் வ டத் க்கு 100 கிேலா காய்க்கு ேமல் கிைடக்கிற . பத்  ஏக்காில் 

இ க்கின்ற 1200 மரங்களி ந்  வ டத்திற்கு 120 டன் வைர காய் கிைடக்கிற . 

குைறந்தபட்சமாக கிேலா க்கு 6 பாய் விைல கிைடக்கிற . அதன் லமாக வ டத்திற்கு 7 

லட்சத்  20 ஆயிரம் பாய் கிைடக்கிற . 

ெநல் யில் ேபான வ டம் 25 டன் மகசூல் கிைடக்கிற . இந்த வ டம், வ டத்திற்கு இரண்டைர 

லட்சத்திற்கு குத்தைகக்கு விட் ள்ளதாக கூ கிறார். சப்ேபாட்டாவில் வ டத்திற்கு 5 டன் வைர 

மகசூல் கிைடக்கும். எப்ப ம் சராசாியாக கிேலா க்கு 5 பாய் விைல கிைடக்கிற . 

மா, எ மிச்ைச இரண் ம் இப்ேபா தான் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக காய்க்க ஆரம்பித்தி க்கிற . 

ெநல்  ெகா க்கிற வ மானேம வயல் பராமாிப் க்கும், ேவைலயாள் சம்பளத் க்கும் 

ேபா மானதாக இ க்கிற . மீதி கிைடப்ப  எல்லாேம இலாபம் தான். இப்ேபாைதக்கு 40 

ஏக்காில் இ ந்  வ டத்திற்கு 9 லட்ச பாய் வைர வ மானம் கிைடக்கிற . எல்லாம் காய்க்க 

ஆரம்பித் விட்டால் கண் ப்பாக இைதப் ேபால இரண்  மடங்கு வ மானம் கிைடக்கும் 

என்கிறார் ேகசன். 
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