
பட்ைடையக் கிளப் ம் ‘பர்ாி’ ேபாீச்ைச… 

 

 

திண் க்கல், ள்ளிப்பா  பகுதிையச் ேசர்ந்த அன்பழகன் தன் ைடய ேதாட்டத்தில் ேபாீட்ைச நட  
ெசய்  ன்  ஆண் களில் மகசூல் எ த்  ெகாண் க்கிறார். அெமாிக்கா ல கம்ப் ட்டர் இன்ஜினீயரா 
ேவைல பார்த் க்கிட் ந்தார். ேவைல விஷயமா அ க்க  வைளகுடா நா க க்கு ேபாேவன். அவங்க 
ெசய் கிட் க்கிற ேபாீட்ைச விவசாயத்ைதப் பார்க்கும்ேபா , இைத நம்ம ஊ ல ெசய்தா எப்ப  
இ க்கும்  ேயாசிப்ேபன். கைடசியில அைத நிைறேவத்தற க்காகேவ, ேவைலைய விட் ட்  
இந்தியா க்கு வந்  விவசாயம்  ெசய்யத் ெதாடங்கிேனன்.குஜராத் மாநிலத்ைதச் ேசர்ந்த ேபாீட்ைச 
விஞ்ஞானி, ந ன்பாய் ெசளதாகர் அறி கம் கிைடத்த .  

அவேராட ஆேலாசைனப்ப  ‘பர்ாி’ ரக ேபாீட்ைசைய குஜராத் ல இ ந்  வாங்கிட்  வந் , 12 ஏக்காில் 
சாகுப  ெசய்ேதன். இ  திசு வளர்ப்  நாத் ங்கிறதால, ஒ  நாத்ேதாட விைல 3,500 பாய். ெமாத்தம் 700 
நாத் க்கைள, வாங்கிட்  வந்  நட  ெசஞ்சி  வ ஷம் ஆயிற் . 12 ஏக்காில்  616 மரம் இ க்கிற . 
அ ல 500 மரம் பாைள ேபாட் , இந்த வ ஷம் காய்ச்சி க்கிற .வழக்கமா, மற்ற பழங்கள் மாதிாி 
ேபாீட்சம் பழத்ைத மரத்தி ந்  பறித்  அப்ப ேய சாப்பிட யா . அைத உலர ைவச்சு. பதப்ப த்தின 
பிறகுதான் சாப்பிட ம். ஆனால், இந்த பர்ாி வைக ேபாீட்ைசைய மரத்தி ந்  பறித்   அப்ப ேய 
சாப்பிடலாம். மத்த விைளெபா ள்கள் மாதிாிேய அ வைட ெசய்  அப்ப ேய விக்கலாம். 

சாகுப  ைற 

தமிழகத்தில் மைலப் பகுதிகைளத் தவிர, மற்ற அைனத்  பகுதிக க்கும் ஏற்ற  பர்ாி ரக ேபாீட்ைச. மணல் 
கலந்த ஆற  ஆழத் க்கு மண்கண்டம் உள்ள அைனத்  மண்ணி ம் இ  நன்கு வள ம். வ கால் வசதி 
மிக அவசியம். பாைலவனத்தி ம் தண்ணீர் ேதங்கி நிற்கும் குட்ைடளின் கைரகளில் தான் ேபாீட்ைச 
விைள ம். உப்  தண்ணீாில் கூட நன்கு வள ம். ஆனால், தண்ணீர் வசதி இல்லாத, மானாவாாி 
நிலங்களில் ேபாீட்ைசையக் கட்டாயம் பயிாிடக்கூடா .இந்தப் பயி க்கு அதிக நிழல் இ க்கக்கூடா . 
இதன் மட்ைடகள் கீழ் ேநாக்கி ெதாங்காமல் ெநராக இ க்கும். அதனால் 27 அ  அல்ல  30 அ  
இைடெவளியில்தான் நாற் கைள நடேவண் ம். இப்ப  ந ம்ேபா  ஏக்க க்கு அதிகபட்சம் 50 நாற் கள் 
ேதைவப்ப ம். பர்ாி ரகத்தில் திசு வளர்ப்   நாற் க ம் இ க்கின்றன.  

 



விைத லமாக உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் மரத்தில் கிைடக்கும் பழம், ெகாஞ்சம் வர்ப் த் தன்ைமேயா  
இ ப்பதால், அத்தைகயப் பழங்க க்கு குைறவான விைலதான் கிைடக்கும். அேதா  ஆண் மரம், ெபண் 
மரங்கைள நாற் ப் ப வத்தில் கண் பி ப்ப ம் கஷ்டம். ஆனால், திசு வளர்ப்  நாற் களில் ஆண், ெபண் 
நாற்  என்ப  ஆரம்பத்திேலேய ெதளிவாக ெதாிந் வி ம். அத்ேதா , இப்ப  உ வாக்கப்ப ம் 
மரங்களில் கிைடக்கும் பழங்கள் சுைவயாக இ ப்பதால், அதிக விைல ம் கிைடக்கும். ெபா வாக 100 
ெபண் மரங்க க்கு, ஐந்   ஆண் மரங்கள் இ ப்ப  ேபால் பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

நாற்ைறத் ேதர்  ெசய் ம்ேபா , குைறநதபட்சம் 5 இைலகள் உள்ள ெசழிப்பான நாற் களாக பார்த்  
ேதர்  ெசய்ய ேவண் ம். ெதன்ைன ேபால ன்ற க்கு ன்ற  குழி எ த் , குழிக்கு 10 கிேலா 
ஊட்டேமற்றிய ெதா ரம் ேபாட் . நாற்ைற நட்  ேமல்மண்ைணக் ெகாண்  குழிைய ட ேவண் ம். 
நட  ெசய்த பின் இரண்  மாதம் வைர நாற்றில் ேநர யாக ெவயில் படாதவா , நிழல் வைல அல்ல  
பைன மட்ைடைய ைவத்  நாற்ைறச் சுற்றிக் கட் விட ேவண் ம். தல் ஒ  வ டம் வைர தின ம் ஒ  
ெச க்கு 25 ட்டர் தண்ணீ ம், 2-ம் வ டம் 50 ட்டர் தண்ணீ ம், 3-ம் வ டம் 100 ட்டர் தண்ணீ ம்  
ெகா க்க ேவண் ம். 10 வய க்கு பிறகு, ஒ  மரத் க்கு தின ம் 300 ட்டர் தண்ணீர் ெகா க்க 
ேவண் ம். ேபாீட்ைசைய ெபா த்தவைர ெசாட் நீர் பாசனம்தான் சிறந்த .தண்ணீர் 
ெகா க்காவிட்டா ம் இந்த மரம் உயிேரா  இ க்கும்.  

ஆனால், மகசூல் கிைடக்கா . இந்த ரக மரங்கள், அதிகபட்சமாக 54 கிாி ெசல்சியஸ், குைறந்தபட்சம் 
ைமனஸ் 7 கிாி ெசல்சியஸ் வைரக்கும் தாங்கும் திறன் உைடயைவ. குறிப்பாக, 34 தல் 40 கிாி வைர 
ெவப்பநிைல உள்ள இடங்களில் அ ைமயாக வள ம். நட  ெசய்த இரண்டைர ஆண் களில் அல்ல  

ன்றாவ  ஆண்  ெதாடக்கத்தில்  எ க்கும். ேபாீட்ைசயில் ஆண் மரம் ஜனவாி மாதம் ெதாடங்கி, 
பிப்ரவாி வைர க்கும். ெபண் மரம் பிப்ரவாி இ தியி ந்  ஏப்ரல் வைர க்கும்.இந்தக் கால  நிைல 
மா பாட்டால் இயற்ைகயாக மகரந்தச் ேசர்க்ைக நைடெப வதில் சிக்கல்கள்  ஏற்ப ம். இ   மகசூைல 
பாதிக்கும். அதனால், ஆண் க்கள் க்கும் ேபா , பாைள ெவ த்த டன்  ைவ ெவட் , அதி ள்ள 
மஞ்சள் நிற மகரந்தத் ைள உதிர்த்  ஒ  பாட் ல் ேசகாித்  ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

 இ  நம  அைற ெவப்பநிைலயில் நான்கு மாதம் வைர ெகடாமல் இ க்கும். குளிர்சாதனப் ெபட் யில் 
உள்ள “ஃப்ாீசாில்” ைவத்தால் ஒ  வ டம் வைர ெகடாமல் இ க்கும். 
ெபண் மரங்களில் பாைள ெவ த்த ந்  இரண்  தல் நான்கு நாட்கள் வைர மகரந்தச் ேசர்க்ைகக்கு 
உகந்த ேநரம். ேசமித்  ைவத்தி க்கும் ஆண் மகரந்தத் ைள இந்த ேநரத்தில் ெபண் மரங்களின் 
பாைளயில் ேசர்க்க ேவண் ம். அதாவ , ஒ  மடங்கு ஆண் மகரந்தத் ள், 20 மடங்கு ைமதா மா  
இரண்ைட ம் கலந்  ெகாள்ள ேவண் ம். இைத நீளமான குழாய் ெபா த்தப்பட்ட டப்பாவில் ெகாட் , 
ெபண் வில் ெதளித் விட ேவண் ம். இப்ப  மகரந்தச் ேசர்க்ைக ெசய்தால்தான் அைனத்  ம் பிஞ்சாக 
மா ம். இதன் குைல ெதன்ைன மாதிாி கிழ் ேநாக்கி வராமல், ேமல் ேநாக்கி ேபாகும். அதனால,  எ த்த 
ஒ  மாதத்தில் குைலைய மட்ைடேயா  ேசர்த்  வைளத் க் கட்  விடேவண் ம். 

அ வைட குைலயின் னிப்பகுதியில் உள்ள கிைளகள் மிக ம் ெமல் யதாக இ க்கும். காய் பி த்த டன் 
பாரம் தாங்காமல் அைவ ஒ ந்  வி ந்  வி ம். அதனால் ன்ெனச்சாிக்ைகயாக  னியில் 6 ெச.மீ. 

ரத் க்கு ெவட்  விடேவண் ம். அேத ேபால குைலயில் உள்ள கிைளகள் அதிக ெந க்கத் டன் 



இல்லாமல், பரவலாக இ ப்ப  ேபால் கைலத்  விட்டால்.. காய்கள் ெப த் , அதிக மகசூல் கிைடக்கும். 
ேபா மான இைடெவளி இ ந்தால் ஒவ்ெவா  பழ ம் 10 தல் 15 கிராம் வைர எைட இ க்கும். சிறிய 
மரங்களில் ஒ  மரத் க்கு அதிகபட்சமாக 10 பாைளகள் கிைடக்கும். காய்கள் ஓரள  திரட்சியாக 
வந்த டன், பிளாஸ் க்  ைபையக் ெகாண்  கைலைய  பா காக்க ேவண் ம். குைலயி ள்ள 
அைனத்  காய்க ம் மஞ்சள் நிறத் க்கு மாறி, ஓாி  காய்கள் கனிந்த நிைலதான் அ வைட ேநரத் க்கான 
அறிகுறி.  ெபாிய மரங்களில் அதிகபட்சம் 30 பாைளகள் வைர ெவ க்கும்.  எ த்தத்தி ந்  5 தல் 6 
மாதத்தில் குைலைய அ வைட ெசய்யலாம். 

 ன்றாவ  வ டத்தில் ஒ  மரத்தில் 25 தல் 30 கிேலா மகசூல் கிைடக்கும். நான்காவ  வ டத்தில் 50 
தல் 60 கிேலா ம், ஐந்தாவ  வ டத்தில் 80 தல் 100 கிேலா வைர ம் கிைடக்கும். அதற்க த்த 

ஆண் களில் மகசூல் அதிகாித் க் ெகாண்ேட ேபாகும். ஒ  மரத்தின் வய  குைறந்தபட்சம் 65. அதன் 45-ம் 
வயதில் மகசூல் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக  குைறய ஆரம்பிக்கும். தல் வ டம் ஒவ்ெவா  ெச க்கும் 50 கிராம் 
ைநட்ரஜன், 50 கிராம் பாஸ்பரஸ், 50 கிராம் ெபாட்டாசியம் சத் க்கைள ஆ  மாதத் க்கு ஒ ைறக் 
ெகா க்க ேவண் ம். ெதாடர்ந்  ஒவ்ெவா  வ ட ம் இந்த அளவில் 100 கிராைம அதிகாித் க் ெகாண்ேட 
ேபாக ேவண் ம். 10-ம் வ டம் ஒவ்ெவா  மரத் க்கும் ஒ  கிேலா அளவில் ேமேல உள்ள சத் க்கைளக் 
ெகா க்க ேவண் ம். அேத ேபால தல் வ டத்தில் ன்  மாதங்க க்கு ஒ ைற ெச க்கு 5கிேலா 
ெதா ர ம், 3-ம் வ டம் ஆற மாதத்திக்கு ஒ  ைற ெச க்கு 10 கிேலா ெதா ர ம் ெகா க்க 
ேவண் ம். அ வைட ந்த பிறகும் ஒவ்ெவா  மரத் க்கும் 5 கிேலா ெதா ரம் இட 
ேவண் ம்.மரத்தி ந்  பச்ைச மட்ைடகைள ெவட்டக் கூடா .  

கைடசி மட்ைட னிப்பகுதியி ந்  ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா காய்ந்  ெகாண்ேட வ ம். அப்ப  காய்ந்த 
மட்ைடகைள, மரத்ைத ஒட்  ெவட்டாமல், ஒ  அ  தள்ளி ெவட்  எ க்க ெவண் ம். மரத்தில் 
கூர்ைமயான  ஆணிைணப் ேபான்ற  ட்கள் அதிகமா இ க்கும். இதனால் பழங்கள் அதிகம் தி  
ேபாகா . பர்ாி ரகத்தில் அதன் ஆ ளில் 18-க்கும் ேமற்பட்ட பக்கக் கன் கள் கிைடக்கும். இந்தக் கன் கள் 

ைளத்ததி ந்  இரண்  ஆண் க க்குப் பிறகு, தனிேய பிாித்  நட  ெசய்  ெகாள்ளலாம். 

பயிர் பா காப்  

ெதன்ைனக்கு வ ம் அைனத்  ேநாய்க ம் ேபாீட்ைசைய ம் தாக்கும். காண்டாமி க வண்  மற் ம் 
சிகப்  கூன்வண்  தாக்குதல் அதிகம் இ க்கும். காண்டாமி க வண்  தாக்கிய மரத்தில் கு த்  ெவளிேய 
தள்ளி இ க்கும். அந்த இடத்தில் கம்பியால் குத்தி வண்ைட ெவளிேய எ த் ப் ேபாட ேவண் ம். பின் 
உள்ேள ம ந்ைத ைவத்  ஓட்ைடைய சிெமண்ட் ைவத்  டேவண் ம்.சிகப்  கூன்வண்  தாக்கிய 
மரத்தின் அ கில் ேபானாேல ஒ  வித வாசைன வ ம். அைத ைவத்ேத வண்  உள்ேள இ ப்பைதத் 
ெதாிந்  ெகாள்ளலாம். மரத்தின் அ யில் மட்ைட ெவளிேய தள்ளி இ க்கும். அந்த மட்ைடையக் ைகயால் 
இ த்தாேல ைகேயா  வந்  வி ம். உள்ேள ேபான வண்  ற் க்கணக்கான ட்ைடகைள ைவத்  
வி ம். இைத வளர விட்டால் மரத்ைதக் காப்பாற்ற யா . அதனால் பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் 
மட்ைடைய எ த் விட் , வண் ,  எல்லாவற்ைற ம் ந்த அள  ெவளிேய எ த் விட்  ஊசி 

லம் ம ந்ைத உள்ேள ெச த்தலாம்.  



15 நாட்க க்கு ஒ  ைற ேவாில் ம ந்ைத ெச த் வதன் ல ம் இைதக் கட் ப்ப த்தலாம். 
இைதெயல்லாம் விட மரத்ைதச் சுற்றி ேவப்பம் பிண்ணாக்ைகப் ேபாட்  ைவத் ம், ஆங்காங்ேக கவர்ச்சிப் 
ெபாறிகைளத் ெதாங்க விட் ம் சிவப்  கூன்வண் கைளக் கட் ப்ப த்தலாம். 
பராமாிப்  மட் ம் சாியா இ ந்தால் ஒ  ஏக்காில் 5-ம் வ டத்தில்  இ ந்  நல்ல வ வாய் கிைடக்கும். 
எட்  தல் பத்  லட்ச பாய் வைரக்கும் வ டம்ேதா ம் வ மானம் பார்க்கலாம்.பர்ாி ேபாீட்ைசையப் 
ெபா த்தவைர ஆரம்பகட்ட ெசல  ஏக்க க்கு 3 தல் 5 லட்சம் வைர ஆகும்.  

ஆனா, ணாவ  வ டத்தில்  இ ந்   தல் அ வைடயிலேய இந்தப் பணத்ைத எ த் டலாம். பிறகு, 
பராமாிப்  மட் ம் ெசய் ட்  இ ந்தாேல ேபா ம். ேவெறந்த ெவள்ளாைமயி ம் இந்த வ மானத்ைதப் 
பார்க்க யா . இந்த ரக நாத்  குஜராத் ல இ க்கற தனியார் ஆய் க் கூடங்கள்ல கிைடக்கிற . 
ேபாீட்ைசையப் ெபா த்தவைரக்கும் ரசாயன உரெமல்லாம் ேதைவயில்ைல. இ ந்தா ம், தல்  
தடைவயா இைதப் பயிர் ெசய்வதால் 75% இயற்ைக, 25% ெசயற்ைக  கலந் தான் ெசய்தி க்ேகன். 
இன் ம் இரண்  வ ஷத் ல இைத ைமயான இயற்ைக விவசாயப் பண்ைணயா ெசய்ேவன். 

 


