
ெசல ம் இல்ைல, பத ம் இல்ைல.. ஜீவாமிர்தத்தில் ஜி ஜி க்கும் ெசார்ண மசூாி 

 

ஜீேரா பட்ெஜட் விவசாய ைற, அைனத்  வைகப் பயிர்க க்கும் ெபா ந் ம் என்பைத பல 

கட் ைரகள் லமாக விளக்கி இ ந்தா ம், அ  ெதாடர்பான சந்ேதகங்கள் ெதாடர்ந்  

விவசாயிகளிடம் எ ந்  ெகாண்ேடதான் இ க்கின்றன. குறிப்பாக, ‘ெநல் விவசாயத்திற்க்கு 

ஜீேரா பட்ெஜட் ெபா ந் மா? என்ற ேகள்வி என்னிட ம், பசுைம விகடனிட ம் அ க்க  

எ ப்பப்ப கின்றன. அதற்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக இ க்கிற .. ஈேரா , 

சின்னியம்பாைளயம், ேலாகநாதனின் ெநல்வயல்! 

வாரம் ஒ  ைற ஜீவாமிர்தம்! 

‘ெசார்ண மசூாியின் வய  120 நாட்கள். வழக்கமான ைறயில் நட  வயைல தயாாித் க் 

ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்கு ன்பாக விைத ெநல்ைல பீயாமிர்தத்தில் ஊறைவத் , விைதேநர்த்தி 

ெசய்ய ேவண் ம். சாதாரண ைற நட  என்றால் 3 கிேலா ம், ஒற்ைற நாற்  நட  என்றால் 3 

கிேலா ம் விைதகள் ேதைவப்ப ம். நாற்றங்கால் தயாாித் . அதில் விைதகைளத் வ ேவண் ம். 

பாசன நீ டன் வாரம் ஒ  ைற ஏக்க க்கு 150 ட்டர் ஜீவாமிர்தம் ெகா க்க ேவண் ம். 20 

தல் 25ம் நா க்குள் நாற் கைளப் பறித்  வய ல் நட  ெசய் விட ேவண்டம் (வரப் களில் 

தட்ைடப் பய  நட  ெசய்தால், ெநற்பயிைரத் தாக்க வ ம் ச்சிகள், அங்ேக 

கவர்ந்தி க்கப்ப ம். அத்ேதா , தட்ைடப் பய  விற்பைன லமாக ம் ஒ  ெதாைக 

கிைடக்கும்.) 

 



நாற் கைள நட  ெசய்த பிறகு, 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற ஜீவாமிர்தக் கைரசைலத் ெதளிக்க 

ேவண் ம். ஜீவாமிர்தக் கைரசைலப் பாசன நீ டன பாய்ச்சாமல், ைகத்ெதளிப்பான் லம் இைல 

வழி ெதளிப்பாக ெகா க்க ேவண் ம். இ , பானத்ைத விட கூ தல் பலைனக் ெகா க்கும். 

இப்ப  ெதளித்தால், ஒவ்ெவா  ைற ம் ஏக்க க்கு 50 ட்டர் ஜீவாமிர்தக் கைரச டன், 150 

ட்டர் தண்ணீர் கலந்  இைல வழி ெதளிப்பாக ெதளிக்க ேவண் ம். ஜீவாமிர்தம் பயிர்களின் 

ேமல் பட் , பிறகு வயல் நீாில் கலந் ,இரண்  வைகயி ம் ஊட்டம் அளிக்கும். ஜீவாமிர்தக் 

கைரசல் பட்ட பயிர்கைள , ச்சிகள் தீண்டா  என்பதால், ச்சிக்ெகால் த் ெதளிக்க 

ேவண் ய சிரமேமா.. ெசலேபா இ க்கா . அ மட் மல்ல, இயற்ைக இ ெபா ட்களான 

ச்சிவிரட் கைள ம் ெதளிக்கத் ேதைவயில்ைல. ஆக, ஜீவாமிர்தம் ஒன்  மட் ேம ெமாத்த 

சாகுப க்கும் ேபா மான ! 

கைள ம் அதிகம் வரா . கைள வந்தால் அப்ப ேய பறித்  வய ல் ைதந்  விடேவண்டம். 

நடவில் இ ந்  100 நாட்க க்கு ேமல் 110 நாட்க க்குள் அ வைடக்குத் தயாராகி வி ம். 

சாகுப  பாடம் த்தவர், ஜீேரா பட்ெஜட் ைறயில் சாகுப  ெசய்ததால் எனக்கு ஒ  ஏக்காில் 

இ ந்  9 ெபாதிக்குக் குைறயாமல் மகசூல் கிைடத்த  (ஒ  ெபாதி என்ப  260 கிேலா. அதாவ , 

65 கிேலா ெகாண்ட 4 ட்ைடகள்) ரசாயனம், ச்சிக்ெகால்  கலப்  எல்லாம் இல்லாமல் என் 

வய ல் விைளந்தி க்கும் இந்த ெநல்மணிகைள பார்த்தவங்க.. ஒ  ெபாதி ன்றாயிரம் பாய் 

வைரக்கும் ேகட் க்காங்க. ஆனால், அாிசியா மாற்றி இன் ம் கூ தல் விைலக்கு விற்கலாம் 

என்  ெசான்னார். 

சற்  ரத்தில் நின்றி ந்த குதிைரயிடம் ெசன்றவர். அைதத் தட் க் ெகா த்தப ேய, வய க்கு 

சாணி, ஜீவாமிர்தக் கைரசல் எல்லாவற்ைற ம் எ த் க்கிட்ட  ேபாக, இந்த பஞ்சகல்யாணிதான் 

உத . இேதா நிற்குேத நாட்  மா .. இ தான் என்ேனாட உரத் ெதாழிற்சாைல. எங்க ன்  

ேபர் கூட்டணியில் இந்த ன்றைர ஏக்க ம் ஒ  பதர் கூட இல்லாம விைளந்  ெகா க்கு ’ 

என்றார். 

ஒ  ஏக்காில் ெசார்ண மசூாி சாகுப  ெசய்ய ெசல , வர  கணக்கு (இயற்ைக, ெசயற்ைக ஒ  

ஒப்பீ )  

 



 

 

ெதாடர் க்கு :  

ேலாகநாதன், அைலேபசி : 98655 -90883 


