
காணி நிலம் ேவண்டாம்.. கால் காணிேய ேபா ம்! 

 

காய்கறிகள், கீைர, பழமரங்கள், வணிக ாீதியான மரங்கள், ைகச் ெச கள் என கிட்டத்தட்ட 

ப்ப  வைகயானப் பயிர்கைள சாகுப  ெசய்வதற்கு எத்தைன ஏக்கர் நிலம் 

ேதைவப்ப ம்.ெராம்ப ேயாசிக்காதீங்க..கால் ஏக்கர் நிலத்திேலேய இ  எல்லாவற்ைற ம் 

சாகுப  ெசய்ய ம் என்கிறார், கட ர் மாவட்டம், சிதம்பரம் அ ேக ள்ள ேகாவிலாம் ண்  

கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த சுவாமிநாதன்.  

டைல, பரங்கி, பீர்க்கன், அவைர, சுைர, சணி என ெகா  வைககள், ெவண்ைட, தக்காளி, 

மிளகாய், கத்திாி என காய்கறிச் ெச கள், பாத்திகளில் ைளக்கீைத, ளிச்சக்கீைர, 

ெபான்னாங்கண்ணி, ெவந்தயக்கீைர, மணத்தக்காளி என கீைர வைககள், மா, பலா, வாைழ, 

ெகாய்யா, பப்பாளி, சப்ேபாட்டா, எ மிச்ைச எனப் பழ வைககள், ஓரங்களில் ேகா - 3 தீவனப் ல், 

ஆங்காங்கு கறிேவப்பிைல, ளசி, ெநாச்சி, ஆடாெதாைட, ஊமத்ைத, அ கம் ல், ெவள்ெள க்கு 

என ைகச் ெச கள், பீநாாி, ங்கன், கி ைவ, வரசு, ேராஸ் ட், சில்வர் ஓக், ங்கில் என 

வணிக ாீதியான மர வைககள்.. என ஒ  காட் க்குள் ைழந்த உணர்ைவத்தான் ஏற்ப த் கிற . 

சுவாமிநாதன் ேதாட்டம். 

வ மானத்திற்க்காக வவிசாயம் ெசய்வைத விட கு ம்பத் ேதைவக்கு விைளய ைவத்தால் ேபா ம் 

என்   ெசய்ேதாம். நான் ஒ த்தன் மட் ேம விவசாய ேவைலகைளச் ெசய்வதற்க்கு 

வசதியாக, கால் ஏக்கர் இடத்ைத விைலக்கு வாங்கி ேபார் ேபாட்  விவசாயத்ைத ஆரம்பித்ேதன். 

ஏற்கனேவ ரசாயன விவசாயம் ெசய் கிட் ந்த நிலம் என்பதால், ெகாஞ்சநாள் சும்மா ேபாட்  

ைவத்தி ந்ேதன். உழ  ஓட் வதில் எனக்க உடன்பா  இல்லாததால், 50 டன் குளத்  



வண்ட ம், 25 டன் சாண எ ம் அ த் , நல்லா மக்க விட்ேடன். சாியாக இரண்  மாதம் 

கழித் , மைழ ெபய்த ம்.. சாகுப ையத் ெதாடங்கிேனன். 

நான் ஆைசப்பட்ட மாதிாிேய இந்த கால் ஏக்கர் நிலத்ைத ம் கா  மாதிாி மாத்தியி க்ேகன். இப்ப 

என்கிட்ட 75 வாைழ, 80 காய்கறிச் ெச கள், ஐந்  வைகயான காய்கறிக் ெகா கள், 3 பாத்தியில் 

கீைர, 12 வரசு, 8 சில்வர் ஓக், 10 ேராஸ் ட், 150 ர் ேகா -3 ல், ஒ  ெசன் ல் ங்கில், 2 

எ மிச்ைச, 4 மா, பலா, சப்ேபாட்டா, ெதன்ைன, பப்பாளி, ெநாச்சி, ங்கன், பீநாாியில் தலா ஒ  

மரம், 2 மைலேவம்  மரங்க ம், ஒ  கறைவ மா ம் இ க்கு.  

த ல் பழ மரங்கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். மா, பலா, வாைழ, ெகாய்யா, பப்பாளி, 

சப்ேபாட்டா, எ மிச்ைசக் கன் கைள ன்  அ  நீளம், அகலம், ஆழத்தில் குழிெய த்  

ஒவ்ெவா  குழியி ம் 10 மட்கிய ெதா ரம், 5 கிேலா ெசம்மண், 5 கிேலா மண்  உரம், தலா 

200 கிராம் பாஸ்ேபா – பாக்டீாியா, அேசாஸ்ைபாில்லம், ைரக்ேகாெடர்மா விாி , ஒ  கிேலா 

ேவப்பம்பிண்ணாக்கு ஆகியவற்ைறக் கலந்  குழியில் இட்  கன் கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். 

வணிக மரங்களான பீநாாி, ங்கன், கி ைவ, வரசு, ேராஸ் ட், சில்வர் ஓக், ங்கில் ஆகிய 

கன் கைள ம் இேத ைறயில்தான் நட  ெசய்ய ேவண் ம். இதற்கு ைறயான  இைடெவளி 

ேதைவயில்ைல. வயல் ஓரமாக ம், இைடயி ம் ஆங்காங்ேக நடலாம். 

கால் ஏக்கர் வ ம் பரவலாக மரங்கள் இ ப்ப  ேபால், பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

மரங்களின் இைடெவளியில் 30 அ  நீளம், 3 அ  அகலத்தில் பாத்திகள் அைமத் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம். அதில் 50 கிேலா ெதா ரம், 10 கிேலா மண்  உரத்ைதக் ெகாட் , 5 ட்டர் 

அ தக் கைரசைலத் ெதளித்  கிளறிவிட் , ஒ  பாத்திக்கு 50 கிராம் கீைர விைதகைளத் வ 

ேவண் ம். 

வாய்க்கால் ேதைவயில்ைல 

வய ல் ஆங்காங்ேக 50 அ  நீளத்தில், அைர அ  அகலத்தில் சுவர் ேபால பாத்தி எ க்க 

ேவண் ம். 50 கிேலா மட்கிய ெதா ரம், 10 கிேலா மண்  உரம், 5 கிேலா ேவப்பம் 

பிண்ணாக்கு ஆகியவற்ைறக் கலந் , அதில் 10 ட்டர் அ தக் கைரசல் ெதளித் , அந்தப் 

பாத்திகளில் வ ேவண் ம். பிறகு, ஓர் அ  இைடெவளியில் அந்தப் பாத்திகளில் காய்கறி 

நாற் கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். மகசூல் ந்த ெச கைள அப் றப்ப த்திவிட் . 

ம ப ம் அந்த இடத்தில் ேவெறா  நாற்ைற நடேவண் ம். 



ஆங்காங்ேக உள்ள மரங்களின் அ ேக ெகா  வைகப் பயிர்கைள நட  ெசய் , ெகா ைய 

மரத்தில் ஏற்றிவிட ேவண் ம். தனியாக ம் பந்தல் ேபாட்  ெகா ைய ஏற்றி விடலாம். குைறந்த 

பரப் ள்ள இடம் என்பதால், தின ம் குழாய் லம் ஒவ்ெவா  பயி க்கும் தண்ணீர் 

ெகா க்கலாம். பாசனத்திற்காக தனியாக வாய்க்கால் எ க்கத் ேதைவயில்ைல. 

எங்க கு ம்பத்தில் நான், என் அம்மா, மைனவி, ைபயன் என்  ெமாத்தம் நான்கு ேபர்.  நாள் 

ஒன் க்கு ஒ  கிேலா காய்கறி ேதைவப்ப ம். அைத நாங்கேள விைளய ைவத் க் ெகாள்கிேறாம். 

தினம் 10 கட்  கீைர கிைடக்கும். இரண்  கட்  எங்க க்கு. மீதிைய கட்  ஐந்  பாய் என்  

40 பாய்க்கு விற்பைன ெசய்ேவாம். ஊ காய்க்கும், பழச்சா க்கும் எ மிச்சம் பழத்ைத 

பயன்ப த்திக்குேவாம். வாைழப்பழம், பப்பாளி, ெகாய்யா, சப்ேபாட்டா என்  ேதைவயான 

பழங்க ம் கிைடக்கிற . ேகா – 3 லம் மாட் க்கும் கன் க்கும் ேதைவயான ல் கிைடக்கிற . 

மா  தினம் 5 ட்டர் பால் கறக்கிற . எங்க ேதைவக்கு  இரண்  ட்டைர எ த் க்கிட்  

மீதிைய விற் வி ேவாம். பால் காய்ச்சும் ேபா  ேமல ப ம் ஆைடையக் கைடந்தாேல 

ெவண்ெணய் கிைடத்  வி ம். 

நிலத்தில் ஆங்காங்ேக இ க்கும் ஆடாெதாைட, ெவள்ெள க்கு, பீநாாி, ஊமத்ைத, 

ஆைனெந ஞ்சி இைதெயல்லாம் ைவத்  ைகப் ச்சி விரட்  தயாாித் , மாதம் ஒ  தடைவ 

ஒவ்ெவா  பயி க்கும் ெதளிப்ேபன். ஒவ்ெவா  ெச க்கும் 15 நாட்க க்கு ஒ  தடைவ அ தக் 

கைரசைலக் ெகா ப்ேபன். காய்கறிக் ெகா க க்காக  அைமத்தி க்கும் பந்தேலாட நான்கு 

ைனயி ம் தலா ஒ  மண் சட் ையத் ெதாங்கவிட் , அ  நிைறய தண்ணீைர ஊற்றி 

ைவத்தி ேவன். இந்தத் தண்ணீைரக் கு க்க நிைறய பறைவகள் வ கிற . அேதாட எச்ச ம் 

மண் க்கு உரமாகிற . க்க க்க இயற்ைக விவசாயம் ெசய்வதால், இங்க உள்ள எல்லாப் 

பயிர்க ேம நல்லா ெசழிப்பா இ க்கு.  நாங்க ம் ஆேராக்கியமாக வாழ்கிேறாம்.  

ெதாடர் க்கு 

சுவாமிநாதன், அைலேபசி : 95664-39367 

ஆதாரம்: பசுைம விகடன் ெவளியீ , 25.05.11 www.vikatan.com 

  

 


