
ெகாட் க் ெகா க்கு  ெகாைட ஆரஞ்சு 

 

உயரமான இடங்களில் வளர்வேதா , தம்ைம வளர்த்ெத க்கும் விவசாயிகைள ம் ெபா ளாதார ாீதியில் 
உயர்த்திக் ெகாண்  தான் இ க்கிற  ஆரஞ்சு, தமிழகத்தில் ெகாைடக்கானல், ஊட் , ஏற்கா  என்  கடல் 
மட்டத்தி ந்  1,200 மீட்ட க்கும் உயரமான பகுதிகளில் ெவள்ளாைம விவசாயிக க்கு 
அ தசுரபியாகேவ இ க்கிற  இந்த ஆரஞ்சு. அந்த வாிைசயில், ெகாைடக்கானைல ஒட் க் 
ெகாண் க்கும் தாண் க்கு  உள்ளிட்டப் பகுதிகளி ம் சக்ைகப் ேபா  ேபா கிற .தாண் க்கு யில் 
காபி, ஆரஞ்சு, அவேகாடா, பலா, இஞ்சி என மைலப்பகுதி ேவளாண்ைம ெகா  கட்  பறக்கிற . இங்கு 
விைள ம் ஆரஞ்சுகள் ெகாைட ஆரஞ்சு, கமலா ஆரஞ்சு என அைழக்கப்ப கின்றன.  

இத ைடய ேதால், ேலசாக உாித்த ம் ைகேயா  வந் வி வதால் ஸ் ஜாக்ெகட் என ம் 
அைழக்கப்ப கிற . இந்த ஆரஞ்சு பழங்களில் சா  அதிகம் இ ப்பேதா , இனிப் ச் சுைவ ம் கூ தலாக 
இ ப்பதால் விற்பைனயில் இைவ சக்ைகப் ேபா  ேபா கின்றன.தாண் க்கு யின் ெமாத்த ஆரஞ்சு 
விைளப்பரப்பில், குறிப்பிடத்தக்க அள க்கு தன் வசம் ைவத்தி ப்பவர், இங்ேக ஆரஞ்சு சாகுப யில் பல 
ஆண்டகளாக ஈ பட் க்கும் கதிேரசன் (அைலேபசி : 94863 73767). ெபா வாக மைலப்பகுதிகளில் 
ரசாயன விவசாயேம ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ம் வித்ைதையக் கற் க் ெகாண் , இயற்ைக ேவளாண்ைம 

லம் ஆரஞ்சு விைளவிக்க ஆரம்பித் ள்ளார் இந்தக் கதிேரசன். 

“ இ ப  ஏக்கர்ல ஆரஞ்சு சாகுப  ெசய்ேறன். ஊ பயிரா காபி ேபாட் க்ேகன். பல வ ஷமா ரசாயன 
உரத்ைதப் ேபாட் த்தான் விவசாயம் ெசஞ்சிகிட் ந்ேதன். இந்த நிைலயில் பசுைம விகடைனப் ப க்க 
ஆரம்பிச்ச பிறகு, திண் க்கல் ல ேபான வ ஷம் நடந்த ‘ஜீேரா பட்ெஜட்’ பயிற்சி வகுப் ல 
கலந் கிட்ேடன். அ க்குப் பிறகு, ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா இயற்ைக விவசாயத் க்கு மாற 
ஆரம்பிச்சி க்ேகன்.என்கிட்ட நாட்  ரக மைலமா ங்க ெகாஞ்சம் இ க்கு. அ கேளாட சாணம், 

த்திரத்ைத ெவச்சி ஜீவாமிர்தத்ைத நாேன தயாாிச்சி, தண்ணிேயாட ேசர்த் ப் பாய்ச்சேறன். இ க்காக 
தனியா ரம்ெமல்லாம் ெவச்சி, குறிப்பிட்ட அள  ஜீவாமிர்தம், பாசன நீர்ல கலக்கற மாதிாி சிலக் 
க விகைள நான் அைமச்சி க்ேகன். இப்பப் பயிர்கள்ல ஒ  ெதளி  ெதாி .  

 மகசூல் கூ தலா கிைடக்கு . இெதல்லாம் ஒ  பக்கமி க்கு.. ரசாயன உரத்ேதாட ெசல  குைறஞ்சி 
ேபான  கூ தல் லாபம்.என்கிட்ட இப்ப இ க்கிற  எட்  வ ஷ மரங்கள், க்க இயற்ைக ைறயிேல 
சாகுப  ெசய்ற க்காகேவ தனியா நா  ஏக்க ல சா ஆரஞ்சு நடப்ேபாேறன். ஜீேரா பட்ெஜட் 
விவசாயத் க்கு மாறிட்டா ம், சாம்பல்ேநாய், பழ ஈ இ  ெரண்ைட ம் சமாளிக்கற க்காக இன்ன ம் 



நான் ரசாயன ம ந் கைளத் தான் பயன்ப த்தேறன். என்  ெசால்  இைடெவளி ெகா த்த கதிேரசன், 
அைதப் பற்றி விவாித்தார்.“ஆரஞ்சு சாகுப ைய அதிகம் பாதிக்கற  சாம்பல் ேநாய், பழ ஈ இ  ெரண் ம் 
தான். இைதக் கட் ப்ப த்த ரசாயன ைறயில் கந்தகப் ப டைர ஒ  ஏக்க க்கு பத்  கிேலா வாங்க. 
அல்ல  நைன ம் கந்தகத்ைத தண்ணியில கலந்  ெதளிப்பாங்க. அ த்த , பழ ஈ இ ங்கேளாட தாக்குதல் 
காரணமா அதிகள  பழம் ேசதமாகும். இைதக்கட் ப்ப த்த க வாட் ப் ெபாறி ைவப்பாங்க. அதாவ , 
பிளாஸ் க் ைபயில் தண்ணிைய ஊத்தி, அ ல ைடக்ேளார் வாஷ் ம ந்ைத பஞ்சுல நைனச்சி உள்ேள 
ேபாட் வாங்க. பாக்ெகட் ேமேல க வாட் த் ண்ைடக்கட் , ைபயின் பக்கவாட் ல் நாைலந்  
ஓட்ைடகைளப் ேபாட் , ஒ  ஏக்கர் நிலத்தில் இ ப  இடங்களில் கட் த் ெதாங்க விட் ட்டா..  

க வாட்  வாசைனக்காக அைதத் ேத  ஓ ற ஈெயல்லாம், பா த்தீன் ைள வழியா ைபக்குள்ள குந் , 
அந்த ம ந்ைத சுவாசிச்சு இறந் ம்.இைதத்தான் நா ம் ெசய் கிட் ந்ேதன். ஆனா, ஜீேரா பட்ெஜட் 

ைறக்கு மாறின பிறகு ‘சுக்கு அஸ்திரா’ கைரசல் பயன்ப த்திேனன். ஆனா, எதிர்பார்த்த நைன ம் 
கந்தகம், க வாட் ப் ெபாறி இைதத்தான் இப்ேபாைதக்கு பயன்ப த்திக்கிட் க்ேகன். சுக்கு அஸ்திராைவ 
நான் தயாாிச்ச விதம் சாியில்ைலயா.. இல்ல, சாம்பல் ேநாய், பழ ஈ இ  ெரண்ைட ம் விரட்ட, ஜீேரா 
ேயாசைன இ க்கான்  ெதாியல.. அைதப் பத்தி பாேலக்கர்கிட்ட ேகட் ச் ெசான்னா, ண்ணிமயமாப் 
ேபாகும். (பார்க்கப் ெபட் ச் ெசய்தி) ச்சி, ேநாய்க்குத்தான் இப்ேபாைதக்கு வழி ெதாியல.. மத்தப  
ஜீவாமிர்தம், கனஜீவாமிர்தம் லமா..  

ஆரஞ்சுல நல்ல மகசூல் பார்க்கிேறன். அேதேபால, இந்த சுக்கு அஸ்திரா ஆரஞ்சுக்கு ைகக்ெகா க்கைலேய 
தவிர, காபிக்கு நல்லாேவ பயன்ப .  பயிர் ஊக்கமா வளர்றேதாட, ெச யில கா ம் நிைறயப் பி ச்சி க்கு 
என்றவர், ஆரஞ்சு சாகுப  பற்றியப் குறிப் கைளச் ெசான்னார். அைவ ெசப்டம்பர் தல் நவம்பர் 
வைரயிலான காலம் தான் ஆரஞ்சு நட க்கு மிக ம் ஏற்ற காலமாகும். இந்தப் ப வத்தில் கிைடக்கும் 
வடகிழக்கு மற் ம் ெதன்ேமற்கு ப வ மைழ, பயிர்கள் வளர உதவியாக இ க்கும். ஒட் க் கன் கள் 

லேமா அல்ல  நாற் க்கள் லேமா ஆரஞ்சு நட  ெசய்யலாம். த யன் கு ைச என்ற இடத்தில் 
இ க்கும் ேதாட்டக்கைல அ வலகத்தி ம் நாற் க்கள் கிைடக்கும். அரசுப் பண்ைணகளில் ஒ  நாற்  
பத்  பாய் விைலயில் ஆரம்பித் , ெவவ்ேவ  விைலயில் கிைடக்கிற . நம் ேதாட்டத்தில் இ க்கும் 
மரங்களிேலேய அதிக மகசூல் ெகா க்கும் மரங்களி ந்  விைதகைள எ த்  நாற்  தயார் ெசய்வதன் 

லம், நாற் க்கைள ெவளியில் வாங்கும் ெசலைவக் குைறக்கலாம். 

நாற் க்களாக நட  ெசய்  மரங்கைள வளர்த்ெத த்தால், நீண்டகாலம் மகசூல் கிைடக்கும். அேத சமயம், 
ஒட் க் கன்றாக நட  ெசய் ம் ேபா  கு கிய காலத்திேலேய மகசூல் ந் வி ம். ஆனால், 
ஒட் க்கன்  ைற லம் மகசூல் அதிகமாகக்  கிைடக்கும். ஆரஞ்சு மட் ேம நட  ெசய்  தனித் 
ேதாப்பாக பராமாிக்கலாம். ஊ பயிர் ெசய் ம் ேபா  கூ தல் லாபம் கிைடக்க வாய்ப்பி க்கிற . 
குறிப்பாக, காபிைய ஊ பயிர் ெசய் ம் ேபா  நல்ல வ மானம் கிைடக்கும். 


