
  

 

அளவான சூாிய ஒளி ம், ெதாடர்ந்த ஈரப்பத ம் இ ந்தால். சமெவளிகளில் கூட ேகாக்ேகா நன்றாக 
விைள ம் என்பதால், தமிழகத்தின் ேமற்குத் ெதாடர்ச்சி மைலேயாரப் பகுதிகளில் ெதன்ைன மற் ம் பாக்கு 
இவற் க்கு நடேவ ஊ பயிராக ேகாக்ேகா பயிாி வ  பரவ ஆரம்பித் ள்ள . என்ெஹச்எம் என் ம் 
ேதசிய ேதாட்டக்கைல மிஷன் (ைஹதராபாத்) தமிழ்நா  ேதாட்டக்கைலத் ைற மற் ம் ேகட்பாீஸ் 
நி வனம் ஆகியைவ இைணந் , இந்தக் ேகாக்ேகா பயிைர விவசாயிகளிடம் ெகாண்  ெசன்  
ெகாண் க்கின்றன.ெதன்ைனயின் ேவர் மண்டல ம், ேகாக்ேகாவின் ேவர் மண்டல ம் ஒன்ைறெயான்  
ேபாட்  ேபாடாமல் இைணந்தி க்கும் தன்ைம உைடயைவ. ஒற்ைறத் த  மரவைகையச் ேசர்ந்த 
ெதன்ைனயின் ேவர்கள், மண் மட்டத்தி ந்  ஒ  அ க்கு கீேழ ம், பக்கவாட் ல் சுமார் ன்றைர அ  
அளவில் மட் ேம சல்ல ேவர்களாக காணப்ப ம்.ேகாக்ேகாவின் ஆணிேவர் சுமார் 5 அ  ஆழம் 
வைரயி ம் ெசல் ம். பக்கேவர்கள் ஒ  அ  ஆழத்தில் சுமார் 5 அ  அகலம் வைர படர்ந்  காணப்ப ம். 

 
25 அ க்கு 25 அ  இைடெவளி ெகா த்  நடப்ப ம் ெதன்ைன ஒன் க்கு 625 ச ர அ  நிலம் 
கிைடக்கிற . இந்த நிலப்பரப்பில் ெதன்ைன மரம் பயன்ப த் வ  137 ச ர அ  நிலம் மட் ேம. 
மீத ள்ள நிலம் பயன்ப த்தப்படாமேல இ க்கிற . அந்த இடத்ைத ேகாக்ேகா க்காகப் பயன்ப த்திக் 
ெகாள்வதில் எந்தப் பிரச்சைன ம் இல்ைல. அத்ேதா , ெதன்னந்ேதாப் களின் அதிக நிழல், மிதெவப்பம் 
ேகாக்ேகா பயிர்க க்கு ஏற் ைடயதாக ம் இ க்கும்.  

 ேகாக்ேகா கலப்  ஊ பயிராக சாகுப  ெசய் ம் ேபா  ெதன்ைனயின் மகசூ ம் அதிகாிப்பதாக ஆய்  
கள் கூ கின்றன.ேகாக்ேகா க்கு வறட்சிையத் தாங்கும் திறன் அறேவ கிைடயா . ேபா மான 

தண்ணீர் வசதி வ டம் வ ம் ெகா க்க இய ம் எ ம் விவசாயிகள் மட் ம் தான் அைதப் பயிர் ெசய்ய 
ேவண் ம் என்ப  கவனத்தில் ெகாள்ளேவண் ய க்கியமான விஷயமாகும். மைழநீர்த் ேதங்காத, 
வ கால் வசதி ள்ள, ஈரத்தன்ைமைய ைவத் க் ெகாள்ளக்கூ ய, ெபாலெபாலப்பான, கார அமில நிைல 
7.5 என்கிற அள க்குள இ க்கும் வளமான மண்ேண இதற்கு ஏற்ற . மண்ணின் ஆழ ம் 5 அ க்கு ேமல் 
ேதைவ. 

த ல் ெசாட்  நீர் 

                                                    சாி ம் ெதன்ைன .. தாங்கும் ேகாக்ேகா 



நட  ெசய்ய நாற் க்கைள வாங்க நிைனக்கும் ன்னேர ெசாட்  நீர்ப்பாசன வசதிகைள அைமப்ப  
க்கியம். ஏக்க க்கு 70 ெதன்ைன மரம் ந ம் ேபா  இைடெவளியில் 175 ேகாேகா ெச கைளப் பயிர் 

ெசய்யலாம். ெதன்ைனக்கு சுமார் 80 ட்டர் தண்ணீர் தினசாி ேதைவ. ேகாக்ேகாவின் ேதைவ 25 ட்டர். 
இதற்கு ஏற்ப ெசாட்  நீர் பாசனத்ைத திட்டமிடேவண் ம். 2.5 x 2.5 அ  ச ரம் ெகாண்ட, 2.5 அ  
ஆழ ம் ெகாண்ட குழிகைள எ க்கேவண் ம். ேதாட்டத்தில் கிைடக்கும் கற்றாைழ, வாைழ மரத் ண் கள் 
ேபான்றவற்ைறக் ெகாண்  விடேவண் ம். பிறகு, ஒ  மாதம் கழித்  நட  ெசய்யலாம். 

சிறப்பான பாரஸ்டீேரா 

ேகாக்ேகா பயிாில் கிைரேயால்லா, பாரஸ்டீேரா, ாினிடாாிேயா என ன்  வைககள் உண் . நம  
சூழ க்கு பாரஸ்டீேரா இரகம் சிறப்பாக உள்ளதாக ேதாட்டக்கைரத் ைறயினர் கூ கின்றனர். ேகட்பாீஸ் 
நி வனம் ேகாக்ேகா கன் கைள உற்பத்தி ெசய்  விவசாயிக க்கு ெகா ப்பேதா , கள அ வலர்கள் 

லமாக விவசாயிக க்கு அறி ைரகைள ம் கூ கிற . 

ேகாக்ேகா கன்  நட  ெசய்த தல் ன்  ஆண் க க்கு நிலத்ைத கைளகளின்றி பராமாித்தால், 
ெச யின் வளர்ச்சி பிரமாதமாக இ க்கும்.ெச கைள நட்  நல்ல ைறயில் பராமாித்  வந்தால் 40ம் 
மாதத்தில் க்கத் வங்கிவி ம். ெச யின் தண்  மற் ம் இைலயின் ெமன்பகுதியில் க்கள் க்கின்றன. 
வ டம் வ ம் ப்ப  ெதாடர்ந்தா ம் காலநிைலைய அ சாித்  க்களின் எண்ணிக்ைக கூடேவா 
குைறயேவா ெசய் ம். மகரந்தச் ேசர்க்ைக நடந்த 40ம் நாளில் சிறிய காய்கள் காணப்ப ம். தல் 45 
நாட்களின் வளர்ச்சி மந்தமாக ம், அ த்த 75 நாட்களில் ேவகமாக ம் திர்வைடகின்றன. பழமாக 
மா வதற்கு ெமாத்தம் 150 தல் 170 நாட்கள் பி க்கும். 

அ வைடயில் கவனம் 

நன்கு ப த்த பழத்ைதக் கூர்ைமயான கத்திையக் ெகாண் , ெச யின் பட்ைடக க்ேகா,  க்கும் 
ெமன்பகுதிக்ேகா ேசதம் ஏற்படாமல் அ வைட ெசய்யேவண் ம். பிறகு, நான்கு நாட்க க்கு அவற்ைறச் 
ேசமித்  ைவக்கேவண் ம். அப்ேபா  தான் பழத் க்குள் ஏற்ப ம் ெநாதித்தல் லம் தரமான விைதகள் 
கிைடக்க ஏ வாக இ க்கும்.பழத்தி ந்  விைதகைளப் பிாித்  எ க்கும் ேபா ம் அதிகக் கவனம் 
ெகாள்ளேவண் ம். உள்ளி க்கும் விைதகைள ெவட் ப்படாம ம், ேசதமைடயாம ம் கவனத் டன் 
எ த் , அைதச் சுற்றி ள்ள சைதப்பகுதியின் சாற்ைற வ த்ெத க்க ேவண் ம். அதன் பிறேக சாக்ேலட் 
வாசைன ெப வதற்கான ேவதி விைனகள் நைடெப ம். 3 கிேலா ஈரவிைதயி ந்  1 கிேலா உலர் 
விைதகள் கிைடக்கும். 3 வய  மரம், அைரக் கிேலா ம், 4 வய  மரம், ஒன்றைரக் கிேலா ம், உலர் 
ேகாக்ேகா விைதகைள மகசூலாகக் ெகா க்கின்றன. 

கவாத்  மறந் டாதீங்க! 



ெச  சுமார் நான்கு அ   வளர்ந்த ம் னிப்பகுதி 5 கிைளகளாகப் பிாி ம். ேமற்ெகாண்  னிைய 
ெவட் வி வதன் லம் பக்கவாட்  வளர்ச்சிைய ேதைவயற்ற கிைளகைளக் கவாத்  ெசய்வ ம் 
அவசியம். 

 
உரம் எப்ப  ? 

உர வைக 
தல் வ டம் ெச  / 

கிராம் 
இரண்டாம் வ டம் / 

கிராம் 
ன்றாம் வ டம் / 

கிராம் 

தைழச்சத்  33 66 100 

மணிச்சத்  13 26 40 

சாம்பல் சத்  46 92 140 

ஒ  ேகாக்ேகா பழத்ைத உற்பத்தி ெசய்ய சுமார் 30 இைலகள் ேதைவ. ஆக எவ்வள  இைலகள் 
எண்ணிக்ைக உள்ளேதா அதற்ேகற்ப மகசூல் கூ ம். உரமிட ம் பயிர்ப் பா காப் ம் இல்லாத விவசாயம் 
இல்ைல. குப்ைபக் கூளங்கள், ெதன்ைன மட்ைடகள், இைலதைழகள், மக்கிய எ  இவற்ைறக் ெகாண்  
ெச ையச் சுற்றி டாக்கு இ வ ம் நல்ல . 

 ரசயான உரேமா, இயற்ைக உரேமா எ வாயி ம் ேமற்கண்ட அட்டவைணப்ப  (உரம் எப்ப  ?) 
அவற்ைற அவசியம்  இடேவண் ம். சிவப் த் தண்  ைளப்பான், ேதயிைலக் ெகாசு, ேவர் க்கள், 
மா ப் ச்சி, கூன் வண் கள், அசுவினிப் ச்சிகள் ஆகியவற்றின் தாக்கதல் இ க்கும். இதற்குத் 
ேதைவயான இயற்ைக அல்ல  ெசயற்ைக ச்சி விரட் கைளப் பயன்ப த்தலாம்.ெச  வள ம் ப வத்தில் 
வாஸ்குலர் ைடேபக், க ங்காய் ேநாய், காிப் ட்ைட ேநாய், ெசாறி ேநாய் ேபான்றைவ தாக்கக்கூ ம். ஒ  
சதவிகித ேபார்ேடாக் கலைவைய பயன்ப த்தி இவற்ைற எதிர்க்க ம். 

எதிாிகள் ஜாக்கிரைத !அணில், எ , ெவ கு ைன என ேகாக்ேகா க்குச் சில எதிாிகள் உண் . இவற்றின் 
லம் ேகாக்ேகா பழங்க க்கும் விைதக க்கும் ஏற்ப ம் ேசதங்கைளக் கட் ப்ப த்த, ெபாறி, ம ந் கள் 

என்  பயன்ப த்தலாம். ேகட்பாீஸ் நி வன அதிகாாிகள் காயைவத்த ேகாக்ேகா விைதகைள ஒ  கிேலா 
60 பாய்க்குக் குைறயாமல் எ த் க் ெகாண் , உடன யாக பணம் பட் வாடா ெசய்கின்றனர்.  ெசாட்  
நீர வழிேய உரம் ெகா க்கின்ேறன். ச்சி, ேநாய் தாக்குதல் இ வைர இல்ைல. ெதன்ைன மட்ைட வி ந்  
ஒன்றிரண்  கிைளகள் றிந்தா ம் மீண் ம் ளிர்த்  சாியாகி வி கின்றன.  

ெசயல் ஒன்  பயன்கள் பலேகாக்ேகா இைலச்ச குகள் நிலத் க்கு டாக்காகப் பயன்ப கின்றன. 
ேதாப்பின் சூழல் குளிர்ச்சியைடகிற . ெவயி ன் ெவப்பத்தாக்குதல் மண்ணில் ேநர யாகப்ப வ  
குைறகிற . நிலத்தில் ண் யிர், மண்  ெப க்கம் அதிகமாகிற . 

 
ஒ  ெச யின் ெசல  வர  கணக்கு 



விவரம் ெசல  

குழி எ க்க 4 

உரம், மண்ேபாட 3 

நாற்றின் விைல 4 

தல் வ ட 
பராமாிப்  

10 

தல் வ ட 
பராமாிப்  

15 

ன்றாம் வ ட 
பராமாிப்  

25 

ெமாத்தம் 61 

ன்றாம் ஆண் ந்  ஒ  ெச  லம் கிைடக்கும் மகசூல் கணக்கு. 

ஆண்   எைட (கிேலா) விைல ( ) 

3 0.5 30 

4 1.5 90 

5 2.0 120 

அ த்த த்த ஆண் களில் இரண்டைர கிேலா வைர விைதகள் கிைடக்கும். அதற்கு ேமல் ஏற 

வாய்ப்பில்ைல. ஏக்க க்கு 200 ெச கள் நட்டால் ெசல , பராமாிப்  ேபாக . 20 ஆயிரம் பாய் நிகர 

லாபம் கிைடக்கும். 


