
ஜீேரா பட்ெஜட் ங்ைக 

 

குழம் , ெவஞ்சனம், அவியல் என அைனத்  வைகயான உண க க்கும் பயன்ப ம் 

ெவங்காயம், தக்காளி, ேதங்காய் ேபான்ற காய்கறிகளில் ங்ைக ம் ஒன் . அதனால்தான் 

ஆண்  வ ேம அதற்கு சந்ைதயில் கிராக்கி, அ ம் கூர்த்த நாட்கள், விரத காலங்களில் 

ெசால்லேவ ேவண் யதில்ைல. அவ்வள  உச்சத்தி க்கும் ங்ைகயின் விைல. த் க்கு  

மாவட்டம் சாத்தான்குளத்ைதச் ேசர்ந்த அரவிந்தன். இத்தைகய ங்ைகைய சாகுப  ெசய்  

வ ம் தன் அ பவங்கைள பற்றி ெசால்கிறார். “உ தவன் கணக்குப் பார்த்தா உழக்கு கூட 

மிஞ்சா  ெசால் றெதல்லாம் மத்த பயிர்க க்கு ேவ ம்னா ெபா ந்தலாம். ங்ைகக்குப் 

ெபா ந்தா . ‘ ங்ைகையப் ேபாட்டவன் ெவ ங்ைகயா நின்ன ல்ல’ தான் நாங்கேள 

ெசால்ேவாம். அதனால் எங்கள் பகுதி க்க ங்ைக சாகுப  ெசய் க்கிட் க்ேகாம். 

 

“எங்க க்கு ெசாந்தமா கிணேறாட நா  ஏக்கர் நிலமி க்கிற . ெசம்மண் மிதான். அதில் 

எங்கப்பா காலத்தில் இ ந்ேத ெரண்டைர ஏக்காில் யாழ்ப்பாணம், கு ஷ், சாகவச்ேசாி, பி.ேக.எம்-

1 இப்ப  மர ங்ைக, ெச ங்ைக  பல ரகங்கள்ல 500 ங்ைக மரங்கள் இ க்கிற . 

ங்ைக மரங்க க்கு இப்ேபா பதிெனட்  வயதாகிற . நான் விவசாயத் க்கு வந்தப்ெபா  

ரசாயன ைறயில்தான் ஆரம்பித்ேதன். இரண்  வ டத் க்கு ன்னர் தற்ெசயலாக பசுைம 

விகடைனப் ப க்கிற வாய்ப்  கிைடத்த . அதி ந்ேத ெதாடர்ந்  ப க்க ஆரம்பித்ேதன். 

அப்ப த்தான் ஜீேரா பட்ெஜட் எனக்கு அறி கம். ‘அப்ப  என்னதான் அ ல இ க்கு’  

ெதாிஞ்சுக்க ம்  ஆைசப்பட்  நாட் மா  ஒன்ைற வாங்கிேனன். சாணம், ேகா த்திரத்ைத 

ைவத்  ஜீவாமிர்தம் தயாாிக்க, வாைழ, ங்ைக  ெகா த்ேதன். இரண்  தடைவ ஜீவாமிர்தம் 



ெகா த்த ேம பியிர்ல ெச ைம கூ  நல்ல வித்தியாசம் ெதாிஞ்ச . அந்த நிமிடேம 

ரசாயனங்க க்கு விைட ெகா த் விட்ேடன். ெதாடர்ந்  ஜீவாமிர்தம் பாய்ச்சுனப்ெபா  

ச்சிகேளாட தாக்குத ம் குைறவாக இ ந்த ம், நான் இயற்ைக விவசாயத் க்கு மாறின க்கு 

ஒ  காரணம். என் ேதாட்டத்  ங்ைக மரங்களில் ச்சிகள் தாக்காம இ க்கறைதப் பக்கத்  

விவசாயிகெளல்லாம் ஆச்சாியமாகப் பார்க்கிறார்கள்.விைளயாட்டாகி ஆரம்பித்த  இன்னிக்கு 

எனக்கு வ மானத்ைத அள்ளிக் ெகா த் ட்  இ க்கிற . நான் ெச களா எந்த ங்ைகைய ம் 

ைவக்கவில்ைல. என் ேதாட்டத்தில் இ க்கிற மரங்களில் இ ந்  கிைளகைள ஒ த் த்தான் 

நட்ேடன். 

 

ரகத் க்கு ரகம் இைடெவளி மா ம்! 

 

மர ங்ைகக்கு ெசம்மண் மிக ம் ஏற்ற . மைழக் காலங்களில் ங்ைக நட  ெசய் ம்ேபா  

‘ ங்ைகப் ேபாத் ’ ( ங்ைகக் கிைள ) அ கி வி வதற்கான வாய்ப் கள் அதிகம். எனேவ, 

ெவயில் காலங்களில் (மார்ச் மாதம்) நட  ெசய்வ  நல்ல . அதிகமாக நீர் பாய்ச்சுவ ம் 

ேதைவயில்லாத ேவைல என்பதால், ெசாட்  நீர்ப் பாசம் அைமத் க் ெகாள்வ  நல்ல . நட க்கு 

இரண்டைர அ  நீள ள்ள ங்ைகப் ேபாத் க்கைள தரமான தாய்மரத்தில் இ ந்  ேசகாிப்ப  

அவசியம். மர ங்ைகையப் ெபா த்தவைர ஒவ்ெவா  ரகத் க்கும் நட க்கான இைடெவளி 

ேவ ப ம். யாழ்ப்பாணம் மற் ம் பி.ேக.எம்-1 ஆகிய ரகங்க க்கு 15 அ  இைடெவளி 

ேதைவ. கு ஷ் ரகத் க்கு 20 அ ம், சாகவச்ேசாிக்கு 25 அ ம் இைடெவளி ேதைவ. 

ெபா வாக 15 அ க்கு ேமல இைடெவளி ேதைவ. ெபா வாக 15 அ க்கு ேமல இைடெவளி 

இ ந்தால்… ங்ைக மரங்களில் நல்ல காய்ப்  இ க்கும். ஒவ்ெவா  ரகங்களில் கிைடக்கும் 

மகசூ ம் ேவ ப ம் என்பதால், இைடெவளி அதிகாிக்கும் ேபா  மரங்களின் எண்ணிக்ைக 

குைறவைதப் பற்றிக் கவைலப்படத் ேதைவயில்ைல. சராசாி மகசூல் ஏறத்தாழ ஒன்றாகேவ 

இ க்கும். ேதர்  ெசய் ம் ரகத் க்ேகற்ற இைடெவளியில் ஒ  கன அ  அள க்கு குழி எ த் , 

குழியின் ந வில் ங்ைகக் கிைளைய நட  ெசய்  மண்ைண நன்கு அ த்திவிட்  தண்ணீர் 

பாய்ச்ச ேவண் ம். 

இரண்டைர அ  நீளக் கம்பில் ஒ  அ  மண் க்குள் ம் ஒன்றைர அ  குழிக்கு ேம ம் 

இ க்கும். வாரம் ஒ  ைற தண்ணீர் பாய்ச்சினால் ேபா ம். அதிகமாக தண்ணீர் பாய்ச்சினா ம் 



கம்  அ கி வி ம் வாய்ப்  இ ப்பதால், காய்ச்ச ம் பாய்ச்ச மாக இ க்க ேவண் ம். ஜீேரா 

பட்ெஜட் ைற என்பதால், ெபாிய அளவில் பராமாிப் க்கானத் ேதைவ இ க்கா . 

 

பத்  நாட்க க்கு ஒ  ைற, பாசன நீ டன் மரத் க்கு அைர ட்டர் என்ற கணக்கில் 

ஜீவாமிர்தத்ைதக் கலந்  விட ேவண் ம். அதிகமாகக் ெகா த்தா ம் பிரச்சைனயில்ைல. ஆ  

மாதங்க க்கு ஒ  ைற ஒவ்ெவா  மரத்தின் அ யி ம் சிறிய பள்ளம் எ த்  மரத் க்கு பத்  

கிேலா ெதா ரத்ைத இட் க் குழிைய விட ேவண் ம். வ டத் க்கு ஒ  ைற மரங்களின் 

பக்கக் கிைளகைள கவாத்  ெசய்ய ேவண் ம். காய்ப்  அதிகம் இல்லாத ஜனவாி, பிப்ரவாி 

மாதங்களில் கவாத்  ெசய்வ  நல்ல . ங்ைகயில் ெபா வாக ற் த் தாக்குதல் இ க்கும். 

இைல, , காம் கைள இப்  சாப்பிட் வி ம். இேத ேபால கங்கணம் ச்சி, ங்ைகயின் 

ேவைரத் தாக்கி மரத்ைதேய அழித்  வி ம். ங்ைகயின் இன்ெனா  க்கிய எதிாி ேதயிைலக் 

ெகாசு. இைவ ெமாத்தமாகப் பைடெய த்  வந்  மரத்தில் உள்ள அைனத்  இைலகைள ம் 

சாப்பிட்  மரத்ைதேய ெமாட்ைடய த்  வி ம். இைவ தாக்கினால் இயற்ைகப் ச்சி 

விரட் கைள உபேயாகப்ப த்தி கட் ப்ப த்தலாம். ெபா வாக ஜீேரா பட்ெஜட் விவசாயத்தில் 

ச்சித் தாக்குதல் அவ்வளவாக இ க்கா . நட  ெசய்த நான்காம் மாதத்தில் இ ந்ேத மரங்கள் 

காய்க்கத் ெதாடங்கி வி ம். ஆனால், இரண்டாம் வ டத்தில் இ ந் தான் அதிகளவில் காய்கள் 

கிைடக்கும். வ டத் க்கு எட்  மாதங்கள் வைர கிைடக்கும். அதிக மைழ ெபாழி ம் ேநரங்களில் 

காய்க்கா .  

 

இரண்டைர ஏக்காில் ஆண் க்கு 60 டன் அள க்கு மகசூல் கிைடக்கும். சாியான ைறயில் 

கவாத்  ெசய்  பராமாித்  வந்தால், பல ஆண் கள் வைர மரங்கள் காய்த் க் ெகாண் க்கும். 

அதிக வயதாகி மகசூல் குைற ம் காலங்களில் மரங்கைள அழித்  திதாக நட  ெசய்  

ெகாள்ளலாம். சாத்தான்குளத்தில் ேபாைலயர் ரம் பகுதியில் ங்ைகக்காய் ெகாள் தல் 

ெசய் ற க்கு ஏகப்பட்ட கைடகள் இரக்கிற . தின ம் ஏகப்பட்ட விவசாயிகள்  விலர்ல, 

ஆட்ேடா  ங்ைகக் காய்கைள ெகாண்  ேபாய் ெகா ப்பாங்க. இங்ேக இ ந்  

ெவளிநா க க்ெகல்லாம் ஏற் மதியாகிற . ஆனால் நான் தி ெநல்ேவ ச் சந்ைதயிலதான் 

காய்கள் விற்கிேறன். எனக்குத் ெதாிந்  கிேலா எட்  பாய்க்கு குைறந்  விற்றதில்ைல. நல்ல 

சீசன் ேநரங்களில் கிேலா நாற்ப , ஐம்ப  பாய் வைர கூட ேபாகும்.  



 

சராசாியா வ டத் க்கு 50 டன் காய்க க்கு குைறந்தபட்ச விைலயாக எட்  பாய்  ைவத் க் 

ெகாண்டாேல 4 லட்சம் பாய் வ மானம் கிைடக்கும். ரசாயன ைறயில் ெசய்த ெபா  ஆன 

ெசலைவ விட, இப்ேபா வ டத் க்கு ப்பதாயிரம் பாய் வைரக்கும் ெசல  குைறந்தி க்கிற . 

அேத சமயம், ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக மகசூல் கூட ஆரம்பித்தி க்கிற . அதில்லாமல் காய்கள் 

நன்றாக திரட்சியாக இ க்கிறதால் கழி கள் அதிகமாக வ வ  இல்ைல. ேதாட்டம் வ ம் 

டாக்குப் ேபாட் , ெசாட் நீர்ப் பாசனத்ைதத் ெதளிப்  நீர்ப்பாசனமாக மாற்றலாம்  

இ க்கிேறன். அேத மாதிாி இன்ன ம் ஜீவாமிர்தத்ைத அதிகப்ப த்தி மைழக் காலங்கள்ல ம் 

காய்கைளக் காய்க்க ைவக்கிற க்கு யற்சி பண்ணிட்  இ க்கிேறன். அைதெயல்லாம் 

பண்ணிவிட்டால் இன் ம் அதிகமான மகசூல் கிைடக்கும்  எதிர்ப்பாக்கிேறன். 

ெதாடர் க்கு  

அரவிந்தன் 

அைலேபசி : 99412-04063 


