
  

 

சின்னச்சாமி ெஜயபாரதி தம்பதியர் அவர்கள் கூ ைகயில்  தி ப் ர் மாவட்டத்தின் கைடக்ேகா  
கிராமங்களில் ஒன்  ல ைர அ த்த நாரணாவலசு. பச்ைசக் குைட விாித்  படர்ந்  நின்றன 
எ மிச்ைச மரங்கள். மஞ்சள் ெபாட் க்களாக தைர வ ம் உதிர்ந்  கிடந்தன எ மிச்சம் பழங்கள். இ  
ெமாத்த ம் நாட்  ரக எ மிச்ைசதான். 

27 அ க்கு 27 அ  இைடெவளி 

“எ மிச்ைச சாகுப  ெசய்ய தண்ணீர் ேதங்காத, ேமட் ப்பாங்கான நிலம் ஏற்ற . களர் நிலம் தவிர, மற்ற 
அைனத்  மண்ணி ம் ெசழிப்பாக வள ம். நட  ெசய் ம் நிலத்ைத நன்றாக உழ  ெசய்ய ேவண் ம். 
பின் , வாிைசக்கு வாிைச 27 அ , ெச க்குச் ெச  27 அ  இைடெவளியில் ஒன்றைர அ க்கு ஒன்றைர 
அ யில் குழிெய த் , மைழ மாதங்களில் (ஜீைல, ஆகஸ்ட், ெசப்டம்பர்) கன்ைற நட  ெசய்ய ேவண் ம். 
இந்த இைடெவளியில் ந ம்ேபா  ஏக்க க்கு 60 கன் கள் ேதைவப்ப ம். கன் கள் சிறியதாக இ ந்தால், 
பச்ைசப் க்கள் இைலையச் சாப்பிட்  வி ம். அதனால் எட்  மாதத்தி ந்  ஒ  வ ட வய ள்ள 
கன் களாக நட  ெசய்வ  நல்ல . ெசாட் நீர்ப்பாசனம் சிறப்பானதாக இ க்கும். இதன் லம் ன்  
நாட்க க்கு ஒ  தடைவ பாசனம் ெசய்யேவண் ம். (ேநர ப் பாசனம் என்றால், குைறந்தபட்சம் ஆ  
நாைளக்கு ஒ  தண்ணீர் ெகா க்க ேவண் ம்). நடவி ந்  இரண்டைர ஆண் களில் எ மிச்ைச மகசூல் 
ெகா க்கத் ெதாடங்கும். நல்ல மகசூல் ெபற ஐந்  வ டங்கள் ஆகும். 

ஆண் க்கு ஒ  உரம் 

தல் ன்  வ டங்கள் மட் ம் ெச க க்கு இைடயில் உள்ள கைளகைள எ த்  விட்டால் ேபா ம். 
பிறகு, குைட ேபால விாிந்த ெச கள் நிழல் ெகா ப்பதால் ‘கைள’ என்ற ேபச்சுக்ேக இடம் இ க்கா . 
ஆண் ேதா ம் ஆவணி மாதம் மரங்கைளக் கவாத்  ெசய் , ரட்டாசியில் (ப வ மைழக்கு ன்பாக) 

                  பா  இல்லாமல் பணம் த ம் பாரம்பர்ய எ மிச்ைச 



ெதா ரம் 25 கிேலா மற் ம் ேகாழி எ  10 கிேலாைவ கலந்  ெச கைளச் சுற்றி ம் உள்ள நான்க  
வட்டப்பாத்தி வ ம் ெகாட்  விட ேவண் ம். ப வமைழ ெபய்த ம் எ  நன்றாக கைரந்  சூ  
ஆறிவி ம். மற்றப  ேவ  எந்த உர ம் ெச க க்குத் ேதைவயில்ைல. 

பறந்  ேபாகும் பழ ஈ 

எ மிச்ைசயில் பழ அ கல் ேநாய் தாக்கும். நன்கு ப த்த பழங்களில் ஒ  வைக பழ ஈக்கள் அமர்ந்  
காய்கைளச் சுரண் வதால் பழங்களில் க ம் ள்ளிகள் ேதான்றி, பழம் அ கிய  ேபால் ஆகிவி ம். இைதத் 
தவிர்க்க, 10 கிேலா ேவப்பம் பிண்ணாக்ைக, 20 ட்டர் தண்ணீாில் 24 மணி ேநரம் ஊற ைவத் , அந்தக் 
கைரசைல வ கட் , 10 ட்டர் தண்ணீ க்கு ஒ  ட்டர் தம் கலந்  ெதளித்தால் ேபா ம். 

ஆண் க்கு 1,50,000நாட்  ரக எ மிச்ைசையப் ெபா த்தவைர வ டம் வ ம் காய்த் க் ெகாண்ேட 
இ க்கும். ஐப்பசி ெதாடங்கி மார்கழி வைர காய்ப்  அதிகமாக இ க்கும். ஆனால், காய் ஒன் க்கு 50 
ைபசா, ஒ  பாய் என் தான் விைல ேபாகும். ைத மாதம் தல் ைவகாசி வைரயிலான ப வத்தில் காய்ப்  
குைறவாக இ க்கும். அேதசமயம், ஒ  காய் அதிகபட்சமாக 5 பாய்க்குகூட விற்பைனயாகும். ஆனி தல் 

ரட்டாசி வைரயிலான  ந ப்ப வம். 

 நல்ல பராமாிப்  இ ந்தால் ஒ  ெச யில் அண் க்கு 3 ஆயிரம் காய்க க்குக் குைறயாமல் கிைடக்கும். 
“சராசாியாக ஒ  காய்க்கு ஒ  பாய்  ெவச்சுக்கிட்டா ம், எங்க ேதாட்டத் ல இ க்கற 60 மரங்கள் 

லமா ஒ  லட்சத்தி எண்பதாயிரம் காய் கிைடக்கும். ெசல  ேபாக ஒ  லட்சத்  அம்பதாயிரம் பாய் 
ைகயில் நிக்கும்”. 
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