
                     இ  தாண்டா இயற்ைக 

 

ஈேரா  மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் அ ேக இ க்கிற  ேகாம் ப்பள்ளம், இங்ேக தமிழக உழவர் ெதாழில் 
ட்பக் கழகம் என்ற அைமப்ைப நடத்தி வ கிறார் சுந்தரராமன். இயற்ைக விவசாயம் என்பைத 

ச்சாகக் ெகாண்  இயங்கிவ ம் இக்கழகம், தமிழகம் க்க கிைள பரப்பியி க்கிற . இயற்ைக 
விவசாயம் என்றால் என்ன.. அைத எப்ப  ெசய்ய ேவண் ம்.. அதற்கு ேதைவயானைவ என்ெனன்ன? 
என்ப  பற்றிெயல்லாம் அறிவியல் ர்வமாக பயிற்சி அளித்  வ கிற . தமிழகம் மட் மல்ல.. ேகரளா, 
கர்நாடகா என்  அண்ைட மாநிலங்களி ந் ம் விவசாயிகள் பைடெய த்  வந்  இந்த அைமப்பிடம் 
பயிற்சி எ த் ச் ெசல்கிறார்கள். 

இ ப  ஆண் க க்கு ன் ரசாயன உரத்ைத ம், ச்சி ம ந்ைத ம் பாிேசாதிக்க கூ ய இடமாக இந்த 
நிலம் இ ந்த . இந்தியாவில் திதாக ஒ  ச்சி ம ந்  அறி கமானால் அைத நான்தான் பாிேசாதித்  
பார்த்  பலாபலன்கைள ெசால்ேவன். அதன் பிறேக அைத மார்க்ெகட் ங் ெசய்வார்கள். இப்ப  அள க்கு 
மீறிய உரம், ச்சி ம ந்  ெகா த்  வந்ததால், என் ைடய நிலத்தின் வளம் குைறந் ேபான . 
ப ப்ப யாக விைளச்சல் குைறந்த . நிலத்ைதக் காப்பாற்ற இனி இ க்கும் ஒேர வழி இயற்ைக 
விவசாயம்தான் என்  ஒ  கட்டத்தில் ாிந்  ெகாண்ேடன்.1991-ம் ஆண்  தல் நிலத்தில் ரசாயன உரம் 
ேபா வதில்ைல என்   கட் ேனன்.  

க ம் , வாைழ, மஞ்சல், ெநல் என எல்லாவற்ைற ம் பயிர் ெசய்கிேறன். ன்  என்ன விைளச்சல் 
கிைடத்தேதா அேத அள  விைளச்சைல இயற்ைக விவசாயித்தின் வழியாக ெபற்  வ கிேறன். இதற்காக 
பல ெதாழில் ட்பங்கைள பின்பற்றி வ கிேறன்.இயற்ைக பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி ஆர்.ேக.பாக்டீாியா. 50 

ட்டர் பிளாஸ் க் ேகன் ஒன்ைற எ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். அன்ைறக்கு கிைடத்த பசுஞ்காணம் 5 
கிேலா, ள் ெசய்யப்பட்ட ெவல்லம் க்கால் கிேலா, க க்காய் ள் 25 கிராம் இைதெயல்லாம் அந்தக் 
ேகனில் ேபாட்ட கலக்கேவண் ம். அதிம ரம் இரண்டைர கிராம் எ த் , அைர ட்டர் நீாில் ெகாதிக்க 
ைவத்  அந்த நீைர ம் ேகனில் ஊற்றேவண் ம். பிறகு ேகன் க்க தண்ணீர் நிரப்பி நன்றாக  
ைவத் விட ேவண் ம். இரண்  நாள் கழித் ப் பார்த்தால், ேகன் விாிந்  உப்பி இ க்கும். அைதப் 
பார்த்த ேம ைய ேலசாக திறந்  விடேவண் ம். 

 அப்ேபா தான் உள்ேளயி க்கும் மீத்ேதன் வா  ெவளிேய ம். இல்ைலெயன்றால் ேகன் ெவ த் வி ம். 
10 நாட்க க்குப் பிறகு ெதால் யிாி கைரசல் தயாராகிவி ம். இைத ேவ  ேகனில் மாற்றேவண் ம். ஒ  
ஏக்க க்கு பாசன நீேரா , இந்தக் கைரசைல 200 ட்டர் கலந்  விடலாம். பத்  ட்டர் நீாில் ஒ  ட்டர் 
ெதால் யிாி கைரசைலக் கலந்  ெதளிப்பான் ல ம் ெதளிக்கலாம். இவ்வா  பயிர் மீ  ெதளிப்பதால், 
ெச களின் இைலகள் ெபாிதாவதால், ஒளிச் ேசர்க்ைக அதிகமாகி, விைளச்ச ம் அதிகாிக்கும். இந்தக் 
கைரசல் ச்சி விரட் யாக ம் ேவைல ெசய்கிற . இதி ப்ப  ேதேமார் கைரசல். இ ம் பயிாின் 
விைளச்சைலத் ண்டக்கூ ய தான் நன்கு ளித்த ேமார் 5 ட்டர் இவற்ைற ஒ  ேகனில் 



ஊற்றேவண் ம். 10 ேதங்காய்களின் வல், அ கிய பழங்கள் பத்  கிேலா இவற்ைற ஒ  ேகனில் 
எ த்  பிளாஸ் க் வைலப் ைப அல்ல  சாக்குப் ைபயில் ெபாட்டலம் ேபால் கட் , அந்தக் ேகனில் 
ேபாடேவண் ம்.  

ஏழாம் நாள் ளிப்  வாைட உங்கள் க்ைகத் ைளக்கும். ஊறல் தயாராகி விட்டதின் அறிகுறி இ .இந்தக் 
கலைவயில் அைர ட்டர் எ த்  பத்  ட்டர் தண்ணீர் கலந்  ெதளிக்கலாம். இத் டன் ஒ  ட்டர் 
ெதால் யிாி கைரசைலக் கலந்  ஒ  நாள் ைவத்தி ந்  ெதளித்தால், கூ தல் ண் யிர்கள் உ வாகி 
நல்ல விைளச்சல் கிைடக்கும். ஞ்சாண ேநாையக் கட் ப்ப த் ம் ஆற்றல் இதற்கு உண் . இந்தக் 
கைரசல், ‘பேயாைசம், ைசட்ேடாைசம்’ என்  ெசால்லப்ப ம். வளர்ச்சி ஊக்கிக்கு சமமான சக்தி 
ெகாண்ட . ெச கள் நிைறய  க்க இ  உத ம். இதன் காரணமாக விைளச்சல் ெப கும் என்  
சுந்தரராமன் கூ கிறார்.அரப்  ேமார் கைரசல் ஒ  வைக வளர்ச்சி ஊக்கி. இைதத் தயாாிக்க அரப்  
இைலைய (சில பகுதிகளில் உசிைல இைல என்பார்கள்) ஒ  ட்டர் குவைளயில் அளந்  எ த் , ேலசாக 
இ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இளநீர் 1 ட்டர், ளித்த ேமார் 5 ட்டர் எ த் க் ெகாண்  இ த்  ைவத்தி க்கும். அரப்  இைலைய 
அதில் ேபாட ேவண் ம். அரப்  இைல கிைடக்காவிட்டால் சீயக்காய் ள் 50 கிராம் ேசர்த்தாேல ேபா ம். 
இத்ேதா  அ கிய பழங்கள் பத்  கிேலா அள க்கு எ த்  பிளாஸ் க் வைலயில் ெபாட்டலம் கட்  
உள்ேள ேபாடேவண் ம். இந்தக் கலைவைய 7 நாட்க க்கு ளிக்க ைவத்தால் கைரசல் தயார். இதில் 
அைர ட்டர் எ த் , பத்  ட்டர் நீாில் ேசர்த்  பயி க்குத் ெதளிக்கலாம். இத் டன் ெதால் யிாி 
கைரசைல ஒ  ட்டர் கலந் , ஒ  நாள் ைவத்தி ந்தால் ாியத் டன் ேவைல ெசய் ம். ச்சிகைள 
விரட் ம் ஞ்சாண ேநாைய ம் கட் ப்ப த் ம்.  

இதில் ஜிப்ரா க் ஆசிட் இ க்கிற . இதன் காரணமாக நிைறய  த்  விைளச்சல் ெப கும்.  
அ த்  மண்  உரம் தயாாிப் ப் பற்றி பயிற்சி ெகா த்தார் உழவர் ெதாழில் ட்ப இயக்கத்ைதச் ேசர்ந்த 
உப் ப்பள்ளம் ரவி.“ேதங்காய் உாித்த மட்ைடகைள பரப்பி, அதன் மீ  ெதா  உரத்ைத ேபாட ேவண் ம். 
இ  2 அ  அகலம் 9 அங்குல உயரம் ெகாண்ட நீள் பாத்தியாகேவா.. அல்ல  வட்டவ விேலா 
இ க்கலாம். இதன் மீ  மண் ைவ விட்டால் அ  நிலத் க்குள் ேபாகாமல் ேமேலேய இ க்கும். 
ஈரப்பதம் குைறயாமல் தண்ணீர் ெதளித்  வரேவண் ம்.  

மறக்காமல் உரக்குவியல் மீ  சாக்கு ேபாட்   ைவக்க ேவண் ம். மண்  உரம் தயாரான ம் உரம் 
மட் ம் ேமேல இ க்கும்.  கீேழ ேபாய்வி ம். ேமலாக இ க்கும் உரத்ைத எ த் ப் பயன்ப த்தலாம்” 
என்  ெவகு எளிைமயாக ரவி ெசால்  க்க பயிற்சி வகுப்  க்கு வந்த . 
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