
வாைழயில் மகசூல் கூட் ம் ஊட்டேமற்றிய ெதா ரம்! 

''வாைழயில மட்ைடக்காய்ச்சல், வாடல், இைலப் ள்ளி  ஏகப்பட்ட ேநாய்கள் தாக்கி, படாதபா  

பட் க்கிட் ந்ேதன். ஆனா, 'ஊட்டம் ஏத்தின ெதா ரம்' பயன்ப த்த ஆரம்பிச்ச க்கு 

அப்பறம் எந்த ேநா ம் வர்ற  இல்ைல. ஆ  வ ஷமா நிம்மதியா விவசாயம் 

பார்த் க்கிட் க்ேகன். உண்ைமயிேலேய இந்தத் ெதா ரம், விவசாயிக க்கு 

வரப்பிரசாதம்தான்'' என்  சிலாகித்  ேபசுகிறார் தி ச்சி மாவட்டம், குளித்தைல பகுதிையச் 

ேசர்ந்த ெசந்தில்குமார். 

 

''எனக்கு 10 ஏக்கர் நிலமி க்கு. எங்க பகுதியில ெப ம்பா ம் வண்டல் மண்தான். ஒ  ஏக்கர் 

நிலத் ல மட் ம் எப்ப ம் ெநல் சாகுப தான். மீதி 9 ஏக்கர் க்க வாைழதான். வாைழைய ஒ  

ைற நட  ெசஞ்சா...  வ ஷம் வைரக்கும் ம  தைழ க்கு விட் ேவன்.  தடைவ 

வாைழயில மகசூல் எ த்த பின்ன, ஒ  ேபாகம் ெநல் ேபாட் ட்  பசுந்தாள் உர விைதகைள 

விைதச்சு மடக்கி உ , தி ம்ப ம் வாைழ ேபாட் ேவன். 

வாைழ சாகுப ேய சவால்தான்!  

ஆரம்பத் ல ரசாயன உரம் ேபாட் தான் சாகுப  ெசய் ட்  இ ந்ேதன். ாியா, ெபாட்டா , 

சூப்பர்-பாஸ்ேபட், ஜிப்சம்  வ ஷத் க்கு ஏக்க க்கு 1 டன் உரம் ேபாட் ேவன். ஆனா ம், 



திடீர் திடீர்  ஏதாவ  ேநாய் தாக்கி ம். தார் ேபா றப்ேபா, ஒவ்ெவா  மரத் ல ம் 14 மட்ைட 

வைரக்கும் இ ந்தாத்தான், தார் நல்ல தரமா திரட்சியா வ ம். ஆனா, மட்ைடக்காய்ச்சல் ேநாய் 

வந்  மட்ைடெயல்லாம் காய்ஞ்சு ேபாறதால, காய்க ம் சூம்பிப் ேபாயி ம். இைதவிட 

ேமாசமான  வாடல் ேநாய். இ  வந்தா அவ்வள தான்... ெமாத்த மர ம் காய்ஞ்சி ச காயி ம். 

ேநாய்கேளாட ெதால்ைல ஒ பக்கம்னா... கூன்வண் , ேவர்ப்  ச்சித் ெதால்ைல ேவற. 

என்ன ம ந்த ச்சா ம், இைதெயல்லாம் கட் ப்ப த்தேவ யாம, வாைழ சாகுப ேய 

சவாலான விஷயமா ஆகிப்ேபாச்சு எனக்கு. 

ரசாயனத்ைதக் குைறத்தால் ேநாய்கள் தாக்குவதில்ைல!  

 

அப்பறம்தான் இயற்ைக விவசாயம் பத்திக் ேகள்விப்பட்  ரசாயனங்கைளக் குைறக்க 

ஆரம்பிச்ேசன். ஆரம்பத் ல நவதானியங்கைள விைதச்சு, மடக்கி உ  வாைழைய நட  

ெசஞ்ேசன். ணாம் மாசம், அஞ்சாம் மாசம், ஏழாம் மாசம்   தடைவ உரம் ெகா க்கற  

வழக்கம். அேதமாதிாி அந்த வ ஷம் ஏக்க க்கு 750 கிேலா ரசாயன உரத்ேதாட, 6 டன் 

ெதா ரத்ைத ம் கலந் ,  தடைவயா பிாிச்சுக் ெகா த்ேதன். அந்த வ சம் ஓரள க்கு 

ேநாய், ச்சித் தாக்குதல் குைறஞ்சு . 

 



தனித்தனியாக இட்டால் நல்ல பலன்!  

அ த்த வ ஷம் ெதா ரத்ைத ம் ரசாயனத்ைத ம் ஒண்ணா கலக்காம, தனித்தனியாக்குழி 

எ த்  அ ல ேபாட்ேடன். அந்த வ ஷம் நல்ல மாற்றம் ெதாிஞ்ச . ச்சி, ேநாய் ெராம்பேவ 

குைறஞ்சு ந் ச்சு. மண் ல ம் நிைறய ண் யிாிக ெப குச்சு. அப்ேபாதான் 

ெதா ரத்ேதாட அ ைமையக் கண்கூடா உணர்ந்ேதன். 

ஊட்டம் ஏற்றினால், ெசல  குைற ம்!  

என்கிட்ட 4 மா கதான் இ க்கு. அதனால 9 ஏக்கர் வாைழக்கும் ேபா ற அள க்கு ெதா ரம் 

கிைடக்காததால... ெவளிய விைலக்கு வாங்கித்தான் ேபாட்ேடன். அ க்கு நிைறய ெசலவாச்சு. 

அப்ேபாதான் 'ெதா ரத்ைத ஊட்டம் ஏத்திப் ேபாடலாம்’கிற ேயாசைன ேதா ச்சு. அ க்கு 

நாேன ஒ  ைறைய ம் கண் பி ச்ேசன். அப்ப  ஊட்டம் ஏத்திப் பயன்ப த்தினப்ேபா... 

ண் யிாிகள் அதிகமா ெப கி, ெதா ரத்ேதாட ாியம் அதிகமாச்சு. நல்ல பல ம் 

கிைடச்ச . மண் வளமாகிட்டதால, ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா ெதா ரத்ேதாட அளைவ ம் 

குைறச்சிக்கிட்ேடன். 

இரண்  ைற உரமிட்டால் ேபா ம்!  

சாதாரணமா ரசாயன உரம் ேபாட்டா... ஒ  ஏக்க க்கு ஒ  டன் ேபாட ேவண் யி க்கும். 

அதாவ , ஒ  வாைழக்கு ஒ  கிேலா ரசாயன உரம். இ க்கு 12 ஆயிரம் பாய் வைர 

ெசலவாகும். இ ேவ ெதா ரம்னா ஏக்க க்கு 6 டன் ேதைவப்ப ம். ஒ  டன் ெதா ரம் 400 

பாயாகு . வண்  வாடைக, ெநலத் ல இைறச்சு வி ற கூ  இைதெயல்லாம் கணக்குப் 

ேபாட்டா... ஒ  டன் 750 பாய் வந் ம். ஆ  டன் க்கு 4,500 பாய் ஆகும். 



 

ஊட்டம் ஏத்தின ெதா ரம்னா.... 2 டன் மட் ேம ேபா மானதா இ க்கு. இ க்கான 

ெதா ரத்ைத ெவளியில வாங்கினாகூட, ெமாத்தச் ெசல ம் 2,205 பாய்க்குள்ள ஞ்சு ம். 

நம்மகிட்ேடேய மா  இ ந்தா... 700 பாய்க்கு ேமல ஆகா . ஊட்டம் ஏத்தின ெதா ரத்ைத 

வ ஷத் க்கு ெரண்  தடைவ... அதாவ , ணாம் மாச ம் அஞ்சாம் மாச ம் மட் ம் 

ெகா த்தாேல ேபா மானதா இ க்கு. 

நட  ெசஞ்சு 6 மாசத் லேய மரத்ேதாட ர் நல்லா ெப த் . இைலயில அதிக பச்ைச 

வந்தா... ச்சி அ ச்சு ம். ெவ ப்பா இ ந்தா மகசூல் இ க்கா . இப்ேபா ேதைவயான 

அள க்கு மட் ம்தான் இைல பச்ைச கட் . 

இப்ேபாலாம் தார் ேபா றப்ேபா 14 மட்ைடக்கு ேமல இ க்கு . கா ம் நல்லா திரட்சியா 

காய்க்கு . வன் பழத்தார் 21 கிேலா வைர இ க்கு . நாட்  ரஸ்தாளி 15 கிேலா வைர எைட 

வ ' என்ற ெசந்தில்குமார் நிைறவாக, 'இப்ேபா ஒ  ஏக்க க்கு 2 டன் ஊட்டம் ஏத் ன 

ெதா ரத்ேதாட, 400 கிேலா ரசாயன உரத்ைதப் ேபாட் க்கிட் க்ேகன். 



அ த்த வ சம் சுத்தமா ரசாயன உரத்ைதேய நி த்திடலாம்  இ க்ேகன். அப்ேபா இன் ம் 

அதிக மகசூல் கிைடக்கும்  எதிர்பாக்குேறன்'' என்றார் சந்ேதாஷமாக. 

ெதாடர் க்கு 

ெசந்தில்குமார். 

குளித்தைல 
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