
மைலக்க ைவக்கும் மானாவாாி மைல வாைழ.. 

 

10 ஆண் க க்கு வ மானம் த ம் பக்கக் கன் கள்! 

வானத்ைத வம் க்கு இ க்கும் உயரமான மரங்கள், சி சி ெவன காற் , சிறக க்கும் 

பறைவகள், சிற்ேறாைடகள், காற்ைறக் காயப்ப த்தாத சூழல் என இயற்ைகயின் ஒப்பற்ற 

ஓவியமாகக் காட்சி த கிற .. ேவ ர் மாவட்டத்தி க்கும் ஜவ்வா  மைல. இந்தச் சூழ க்கு 

ேம ம் சிறப்  ேசர்க்கிற .. மைலப் பகுதியில் நடக்கும் மானாவாாி இயற்ைக விவசாயம்! 

ர் நா , ங்கம்பட்  நா , ெநல் வாசல் நா  ஆகிய வ வாய் கிராமங்க க்கு உட்பட்ட 34 

கிராமங்களில், கிட்டத்தட்ட 3 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் வாைழ, ஊ பயிராக மிளகாய், ஓைடப் 

பகுதிகளில் ெநல், சாைம, வைர, ெமாச்ைச என இயற்ைக ைறயில் மானாவாாி சாகுப  சக்ைக 

ேபா  ேபா கிற . 

வாைழையப் ெபா த்தவைர  மைலப் பகுதிக்ேக உாித்தான, உதியன் ரகத்ைதத்தான் 

பயிாி கிறார்கள். இைதப் பற்றி நம்மிடம் ேபசிய  அ ம்பல்பட்  இயற்ைக உழவர் மன்ற  

ெசயலாளர் ஆண் , “ெராம்ப வ ஷமா ச்சிக் ெகால் , ரசாயனம் எ ம் ேபாடாம ெவ ம் 

சாணத்ைத மட் ம் ேபாட் த்தான் விவசாயம் ெசய்ேறாம். இயற்ைக ேவளாண் இயக்கத்ைதச் 

ேசர்ந்த ேஷாத்தமன் வந்  எங்க பகுதி விவசாயிகைள இைணத்  சங்கமாக்கினார். இப்ப .. 

மண்  உரம், பஞ்சகவ்யா, ஜீவாமிர்தம் எல்லாம் பயன்ப த்த ஆரம்பித்தி க்கிறேறாம். த ல் 

அரசாங்கத்திடம் மானியம், உதவி  வாங்குவதற்கு மிக ம் ேபாராட ேவண்  இ க்கும். சங்கமா 

ேசர்ந்த பிறகு.. அதிகாாிகேள ேத  வந்  ெகா க்கிறார்கள். 

வாரம் ஒ  லட்சம் காய்! 

எங்க மைலயில் 90 சதவிகிதம் மானாவாாிதான். ைவகாசியில் இ ந்  ைத மாதம் வைரக்கும் 

மைழ இ க்கும். இந்த மைழைய ைவத் தான் நடக்கிற  எங்க மானாவாாி  விவசாயம். ஒன் , 



இரண்  விவசாயிகள் மட் ம் கிண  ெவட்  விவசாயம் ெசய்றாங்க. உதியன் ரக வாைழப் பழம்  

மிக ம் சுைவயாக  இ க்கும். இயற்ைக ைறயில் மட் ேம இங்ேக விைளவிப்பதால், இந்த 

வாைழக்கு ‘ மாண்ட்’ அதிகம். மைலயிேலேய வாரம் வாரம் ஞாயிற் க்கிழைம வாைழச் சந்ைத 

கூ ம். அதில் வியாபாாிகள் கலந்  ெகாண்  ஏலம் எ ப்பாங்க. வாரத்திற்கு ஒ  லட்சம் காய் 

வைரக்கும் ெவளியில் ேபாகிற ’ என்றார் ஆண் .  

பட்டம் ேதைவயில்ைல! 

‘உதியன் வாைழக்குத்  தனியாக பட்டம் இல்ைல. ைத மாதத் க்கு ேமல் எந்த மாத ம் நடலாம். 

நிலத்ைத உழ  அ த் , மண்ைணப் ெபாலெபாலப்பாக்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம். வாைழக்கு, 

வாைழ 6 அ ம், வாிைசக்கு வாிைச 8 அ ம் இைடெவளி இ ப்ப  ேபால் ஒன்றைர அ  

ஆழம், 2 அ  அகலத்தில் குழிெய த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். இந்தக் குழியில் 3 கிேலா 

ெதா ரம் அல்ல  மண்  உரத்ைதக் ெகாட் , ேமல் மண்ைணப் ேபாட்  , அதில் விைதக் 

கிழங்ைக  நட  ெசய்ய ேவண் ம். சமதளத்தில் ஏக்க க்க 800 கன் கள் ைவப்ப  ேபால், 

மைலப்பகுதியில் ெசய்ய யா . நில அைமப்ப, ேம , பள்ளம் என இடத் க்கு ஏற்ப ஏக்க க்கு 

400 தல் 450 கன் கள் வைர நடலாம். விைதக் கிழங்குகைள பக்கத்தில் உள்ள விவசாயிகளிடம் 

வாங்கிக் ெகாள்ளலாம். ஒ  கிழங்கின் விைல 5 பாய். 

பக்கக் கன்  ெகா க்குேம பல வ டத்திற்கு வ மானம்! 

நட  ெசய்த பிறகு, கைள ைளப்பைதப் ெபா த்  இரண்  கைள எ க்க ேவண் ம். இைடயில் 

மிளகாய், காராமணி, பீன்ஸ் மாதிாியான பயிர்கைள நட் , அதிகபட்சம் 6 மாதத்திற்குள் ஒ  

மகசூல் எ க்கலாம்.  வாைழக்கு இைடயில் உள்ள இைடெவளயில் சிறிய பாத்திகைள அைமத் , 

அதில் ஊ பயிர்கைள நடலாம். மைலயின் சீேதாஷ்ண நிைல, இயற்ைக ைற விவசாயம் ஆகயி 

காரணங்களால் ேநாய் தாக்குதல் இ க்கா . பக்கக் கன் களில் நான்ைக மட் ம் விட் விட் , 

மற்ற கன் கைளக் கழித்  விட ேவண் ம். 10-ம் மாதம் தார் வி ம். அந்த ேநரத்தில் வய ல் 

ெதா ரத்ைத இைறத் விட ேவண் ம். வாய்ப்  இ ந்தால், ஏர் லமாக ஒ  உழ  ேபா வ  

நல்ல . 

13-ம் மாதம் அ வைட ெசய்யலாம். ஏக்க க்கு 400 தார்கள் வைர கிைடக்கும். அ த்த 

நான்காவ  மாதத்தில் இ ந் , பக்கக் கன் கள் லம் தார் அ வைடக்கு வந்  வி ம். தல் 

அ வைடைய விட, அ த்த த்த அ வைடகளில் தார்களின் எண்ணிக்ைக அதிகமாகக் 

கிைடக்கும். ஆண் க்கு ஒ  உழ  ெசய் , ெதா ரத்ைதத் வி ைறயாகப் பராமாித்தால். .. 



நான்கு அல்ல  ஐந்  மாதத்திற்கு ஒ  ைற அ வைட ெசய்   ெகாண்ேட இ க்கலாம். சுமார் 

10 ஆண் கள் வைர இப்ப  ெதாடர் அ வைட ெசய்யலாம். 

ஏக்க க்கு 30 ஆயிரம்! 

“ஒ  தா க்கு 50 தல் 100 காய்கள் வைரக்கும் இ க்கும். ஒ  காய் சராசாியா ஒ  பாய்க்கு 

விைல ேபாகிற . ஆரம்பத்தில்  100 ஏக்காில்  நடந்த இந்த வாைழ விவசாயம்.. இன்ைறக்கு 

மைலயில் இ க்கிற 34 கிராமங்களிேல ம் ேசர்த்  ெமாத்தம் 3 ஆயிரம் ஏக்க க்கு ேமல் 

நடக்கிற . உழ , நட , அ வைட  எல்லா ேவைலகைள ம் ெப ம்பா ம் விவசாயிக ம், 

அவங்க ட்  ஆ ங்க ேம ெசய்வாங்க. சிலர் தான் சம்பளத் க்கு ஆ ங்கைள கூப்பி வாங்க. 

ெப ம்பா ம் ஏர் உழ தான். அதனால், எல்லா விவசாயிங்க களிேல ம் மா  இ க்கும். 

அந்த மாட் ச் சாணத்ைதேய உரமாக  ேபாட் க்குேவாம். 

கிட்டத்தட்ட எல்லாேம தற்சார்பாக இ க்கிறதால் ெபாிதாக ெசலவாகா . ஒ  ஏக்கர் வாைழ 

சாகுப  ெசய்ய அதிகபட்சம் 8 ஆயிரம் பாய் ெசலவாகும். அ ேபாக.. 20 ஆயிரம் தல் 30 

ஆயிரம் பாய் வைரக்கும் வ மானம் கிைடக்கும். அ த்த த்த வ டங்களில் 50 ஆயிரம் 

வைரக்கும் இ  அதிகாிக்கும். ஊ பயிர் லமாக வ கிற வ மானம் தனி.  

சத்தமில்லாத வ மானத்திற்கு சாைம! 

ெமாழைல கிராம ேவளாண் வளர்ச்சி திட்டப் பயனாளிகள் சங்கத் தைலவரான ஏகாம்பரம், “மைல 

விவசாயதைதப் ெபா த்தவைர வாைழ ேபாடாத விசாயிகள், சாைமைய ம், எள்ைள ம் 

விைதப்பாங்க. இந்த இரண்  பயிைர ம் உழ  ேபாட்  விைதத்  விட்டால் ேபா ம்.. 

அ வைட வைரக்கும் எந்தப் பராமாிப் ம் ேதைவப்படா . 

சித்திைர மாதத்தில் வய ல் ெதா ரத்ைதக் ெகாட்  நன்றாக உழ  ேபாட ேவண் ம். வயைல 

நன்றாக ஆறவிட் , ைவகாசி மாதத்தில் ஏக்க க்கு 10 கிேலா சாைமைய விைதத்  விட 

ேவண் ம். கைள எ க்கத் ேதைவயில்ைல. ச்சி, ேநாய் தாக்கா  என்பதால், எந்தப் பராமாிப் ம் 

ேதைவப்படா . விைதப் க்குப் பிறகு, அ வைட மட் ம் தான் ேவைல. ரட்டாசியில் கதிர் 

ற்றிய டன் அ வைட ெசய் , மா கைள ைவத்  மிதிக்க ைவத் ம், குச்சியால் அ த் ம் 

சாைமையப் பிாித்  எ க்க ேவண் ம். ற்றி, சுத்தம் ெசய்  விற்பைன ெசய்யலாம். ஒ  ஏக்காில் 

சுமார் 2,000 கிேலா மகசூல் கிைடக்கும். கிேலா 20 பாய்க்கு விற்பைனயாகிற . இதன் லம் 

40 ஆயிரம் பாய் வ மானம் கிைடக்கும். 



ேபய் எள்.. பிரமாதம்! 

சாைம அ வைட ந்த டன் உழ  ேபாட் , ஒ  வாரம் நிலத்ைத காயவிட ேவண் ம். நிலம் 

காய்ந்த ம் ஏக்க க்க 5 கிேலா ேபய் எள் விைதத்  விட ேவண் ம். இதற்கும் எந்தப் பராமாிப் ம் 

ேதைவப்படா . ெபய் ம் மைழைய ைவத்ேத விைளந்  வி ம். ைத மாதம் அ வைட 

ெசய்யலாம். அ வைட ெசய்த எள்ைள அ த் , ற்றிச் சுத்தப்ப த்தினால் .. ஏக்க க்குத் 

ேதாராயமாக 400 கிேலா எள் கிைடக்கும். கிேலா 30 பாய் தம் 12 ஆயிரம் பாய் வ மானம் 

கிைடக்கும். 

எள் அ வைட ந்த டன் நிலத்ைத சும்மா ேபாட்  ைவத்  விட ேவண் ம். அ த்  

சித்திைரயில் உழ  ேபாட்  ைவகாசியில் சாைம, ரட்டாசயில் எள் என மாற்றி மாற்றி சாகுப  

ெசய்யலாம். 

மானாவாாியில் ஒ  ஏக்கர் வாைழ சாகுப  ெசய்ய ெசல , வர  கணக்கு 

விவரம் ெசல  வர  

உழ  1,000  

விைதக் கிழங்கு 
(400 x 5) 

2,000  

ெதா ரம் 1,000  

கைள 3,000  

அ வைட 1,000  

மகசூல் : 
400 தார் x 75 

30,000 

ெமாத்தம் 8,000 30,000 

நிகரலாபம் 22,000 

  

ெதாடர் க்கு : ஆண் , அைலேபசி : 99439-35077, ஏகாம்பரம், அைலேபசி : 96550-38223 

ேஷாத்தமன், அைலேபசி : 98947 - 84863 


