
விைதக்காமேல ஒ  அதிசிய அ வைட.. வறண்ட பகுதியி ம் வளமாக விைள ம் சீத்தா! 

 

‘அேனானா ெர குேலட்டா’ என்ற தாவரவியல் ெபயைரக் ெகாண்ட சீத்தா பழத்ைத ‘கஸ்டர்  ஆப்பிள்’ என்  
ஆங்கிலத்தில் அைழப்பர். நம் ஊாில் சீத்தா பழத்ைத தனிப் பயிராக ெப ம்பா ம் சாகுப  ெசய்வதில்ைல. 
தமிழகத்தில் விவசாய நிலங்கைள ஒட் யி க்கும் சி கா கள் மற் ம் கா களில் இந்த சீத்தா மரங்கள் நிைறய 
உண் . குறிப்பாக கி ஷ்ணகிாி மாவட்டத்தில் வனம் சார்ந்த பகுதிகள் அதிகம் இ ப்பதால் இங்ேக சீத்தா பழ 
விைளச்சல் அதிகம்.அஞ்சூர், ெஜகேதவி, ெசந்தாரப்பள்ளி, வரட்டானப்பள்ளி, கு விநாயனப்பள்ளி 
கிராமங்களில் சீத்தா பழ வியாபாரம் மிக ம் நன்றாக நடக்கிற .ஆ யில் ெமாட் வி ம் சீத்தா, பிஞ்சாகி 
காயாகி ஐப்பசி, கார்த்திைக மாதங்களில் விற்பைனக்கு வந்  வி கின்றன. கா களி ம் றம்ேபாக்கு 
இடங்களி ம் விைள ம் சீத்தாைவ வியாபாாிகள் ெமாத்தமாக சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத் களிடம் 
குத்தைகக்குப் ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள். ப க்கும் பக்குவம் வந்த காய்கைளப் பறித்  தர வாாியாகப் பிாித் , 
ெபட் களில் அ க்கி விற்பைனக்கு அ ப்பி வி கிறார்கள். சில விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களில் உள்ள 
மரங்களில் பறிக்கும் காய்கைள சந்ைதகளில் வியாபாாிகளிடம் கூைடக் கணக்கில் விற் ச் ெசல்கின்றனர். 
இப்ப  பல விவசாயிகளிடம் சி க சி க வாங்கிய காய்கைள வியாபாாிகள் ஒன்றாகச் ேசர்த்  
ெவளி ர்க க்கு அ ப்பி ைவக்கிறார்கள். 
 
உரம், ச்சி ம ந்  எ ேம இல்ைல! 

 
ெபட் யில் அ க்கப்பட்ட சீத்தா காய்கைள ேகரளாவிற்கு அ ப் வதற்காக ேவனில் ஏற்றிக்ெகாண் ந்த 
கு வி நாயனப்பள்ளி வியாபாாி நரசிம்மன் கூ ைகயில் “மத்த பயிர்கைள ேபால் சீத்தாைவ யா ம் நட  
ெசய்  உ வாக்குவதில்ைல. வவ்வால் மாதிாியான பறைவகள், அணில், குரங்கு எல்லாம் உண் விட்  
ேபா ம் விைத தானாகேவ ைளத்  வந்  பலன் த கின்ற .  உரேமா, ச்சி ம ந்ேதா இல்லாமல் 
விைளயக்கூ ய பழம் இ . அதனால் சாப்பி ம் அைனவ க்கும் எந்தக் ெக தி ம் வ வதில்ைல. அேதேநரம் 
அதிகப்ப யான சளி, சர்க்கைர ேநாய் இ ப்பவர்கள் இைத உண் வதில்ைல. கூழ் ேபால் மி வான சைத 
இ ப்பதால் பற்கள் இல்லாதவர்கள் கூட சீத்தா பழத்ைத வி ம்பிச் சாப்பி கிறார்கள். ெசன்ைன, ேகரளாவில் 
விைதைய நீக்கிவிட்  பழக்கூைழ மட் ம் பதப்ப த்தி ஐஸகிாீம் ெசய்ய பயன்ப த் கிறார்கள். 

நல்லா விைள ம்! ஆனால் ைவத்  விற்க யா ! 

எங்கைள ேபான்ற வியாபாாிகள் ேதாட்டத் காரர்களிடம் ெமாத்தமாக குத்தைகக்கு ேபசிக்ெகாள்ேவாம். 
பஞ்சாயத் க்கு உட்பட்ட மரங்கைள உள் ாில் யாராவ  ஏலம் எ த்தி ப்பார்கள். அவர்களிடம் இ ந்  
ெமாத்தமாக விைல ேபசி காய்கைளப் பறிப்ேபாம். ெப ம்பா ம் கரட் ப் பகுதியாேவ இ ப்பதால் காய்கைள 
பறித்  ஒ  இடம் ேசர்ப்பதற்குள் மிக ம் க னமாக இ க்கும். ஒ  கிேலா பழத்திற்கு ப த்ைதப் ெபா த்  



ஒ  பாயி ந்  அதிகபட்சம் பதிைனந்  பாய் வைரக்கும் விைல கிைடக்கும். காய்கைள ெச யில் 
இ ந்  பறித்  அதிகபட்சம் நான்கு நாட்க க்குள் விற்பைன ெசய்யலாம் என்றால் க த்  ேபாய் 

ணாகிவி ம். இ  ஒன் தான் சீத்தா பழ விஷயத்தில் இ க்கின்ற பிரச்சைன. இைதத் ேதாட்டப் பயிராக 
நட்டா ம், நன்றாக விைள ம் ஆனால் திரண்ட காய்கைள இ ப்  ைவத்  விற்க யா  என்பதால் தான் 
ேதாட்டத்தில் தனிப் பயிராக நட யா ம் ன்வ வதில்ைல. 
 
வறட்சிப் பகுதியி ம் வளர்க்கலாம்! 

இயற்ைகயாகக் கிைடக்கும் சீத்தா ரகத்தில் விைதப் பகுதி அதிகமாக ம் சைதப் பகுதி குைறவாக ம் இ க்கும். 
ஆனால் தமிழ்நா  ேவளாண் பல்கைலக்கழகம் ‘ஏ.சி.ேக – 1’ என்ற சீத்தா ரகத்ைத அறி கம் ெசய்தி க்கிற . 
இந்த ரகப் பழங்கள் சிறிய விைதகைள ம் நிைறய சைதப் பற்றான பகுதிகைள ம் ெகாண் க்கின்றன. 
கி ஷ்ணகிாி மாவட்டம் ஜீ ாில் இ க்கும் பண்ைணயில் கூட தாய்ச்ெச  லம் இந்த ரக சீத்தா கன் கள் 
உ வாக்கப்பட்  விற்பைனக்கு ெகா க்கப்ப கின்றன. இ  வறட்சிையத் தாங்கி வளரக்கூ ய ரகம் 
என்பதால் மிக குைறந்த அள  நீர்ப்பாசனம் இ க்கும் பகுதியி ம் இைத நட்  வ மானம் பார்க்கலாம். 
ஆனால், சீத்தா பழங்கள் நீண்ட நாட்கள் ெகடாமல் தாக்குப் பி க்கா  என்ப  தான் ெபாிய குைற. 
ஆங்காங்ேக குளிர்பதனக் கிடங்குகள் இ ந்தால் சீத்தா காய்கைள இ ப்  ைவத்  விற்பைன ெசய்யலாம். 

ெதாடர் க்கு: 
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