
பாக்கு ைக ெகா க்கும் காசு மரம் 

 

இந்தியா உட்பட பல நா களில் தாம் லம் தாிக்கும் பழக்கம் இ ந்  வ கிற . தாம் லத் க்கு 

பாக்கு க்கியமான கூட் ப்ெபா ள்.இந்தியாவில் மட் ம் ஆண் க்கு 1,50,000 டன் க்கு ேமல் 

பாக்கு உற்பத்தியாகிற .இ  பணப்பயிர் வாிைசயில் உள்ள .சில இடங்களில் இைத ‘காசு மரம்’ 

என்  கூட அைழக்கின்றனர். 

பாக்கு,ப வகால சூழ்நிைலையப் ெபா த்  உயரமாக வளரக்கூ ய, கிைள இல்லா மர 

வைகையச் ேசர்ந்த,ெவப்ப மண்டலப் பயிர், கடல் மட்டத்தி ந்  1,000 மீட்டர் வைர உயரம் 

உள்ள பகுதிகளில்,15 கிாி தல் 38 கிாி ெசன்  கிேரட் வைரயான ெவப்பநிைல நில மத் 

இடங்களில் இம்மரம் நன்கு வள ம்.வ கால் வசதி ள்ள அைனத்  வைக மண்ணி ம் 

வளரக்கூ ய இப்பயி க்கு,ெகாஞ்சம் நிழல் அவசியம்.அதனால் ெதன்ைனயில் ஊ பயிராக 

பயிாி வ  மிக ம் சிறந்த .ஏறத்தாழ பாக்கு மரத்தின் இைலகள்,ெதன்ைன மரத்தின் 

இைலகைளப் ேபாலேவ இ க்கும். 

பாக்கு மரத்ைதப் ெபா த்தவைர நாற் கைள வாங்கி வந்  ந வ  அவ்வளவாக 

நல்லதல்ல.ேநர  விைதப்  ெசய்வ தான் சிறந்த . நாற்ப  வய ள்ள,நல்ல ைறயில் 

வளர்ச்சியைடந் ள்ள தரமான மரத்ைதத்தான் தாய்மரமாக எ த் க்ெகாள்ள 

ேவண் ம்.அதி ந்  நன்கு திர்ந்  தைரயில் உதி ம் விைதகைள ேசகாித்  

ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.ஒவ்ெவா  விைத ம் 40 கிரா க்கு ேமல் இ க்க 

ேவண் ம்.அப்ப ச் ேசகாித்  விைதகைள நீாில் ேபாட்  எந்ெதந்நத விைதகளின் காம் கள் ேமல் 

ேநாக்கி இ க்கின்றனேவா, அந்த விைதகைள மட் ம் எ த்  ைவத் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம்.இைவதான் நட க்ேகற்ற தரமான விைதகள்.ேசகாித்  ைவத்தி க்கும் விைதகைள 20 

நாட்கள் வைர நிழ ல் காயைவத் ,மாட் ச்சி நீர்,ெகாஞ்சம் நீர், நாட் ப் பசுஞ்சாணம் 

ஆகியவற்ேறா  ேசர்த் ... ேச  ேபால் பிைசந்  நிழ ல் ைவத் விட ேவண் ம்.இரண்  



மாதங்களில் விைதகள் ைள விட் வி ம். ைள விடாத விைதகைள நீக்கிவிட் ,மற்றவற்ைற 

மீண் ம் ஒ  ைற நிலத்  மண்,சாணம்,நீர் ஆகியவற்ேறா  கலந்  நிழ ல் ைவத் ,ஈர 

ைவக்ேகாைல டாக்காகப் ேபாட ேவண் ம். 

நிலத்தில் ெதன்ைனக்கு இைடயில் இரண்  ெசன்  மீட்டர் அள க்கு குழி ேதாண் , கு த்  

ேமல் ேநாக்கி இ க்குமா  விைதகைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். அதற்கு ன் பீஜாமிர்தத்தில் 

விைதேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ய  அவசியம். இரண்  மரங்க க்கு இைடயில் 9 அ  

இைடெவளி இ க்க ேவண் ம். விைதத்த பிறகு, குழியில் ஆற் மணைலப் ேபாட்  அ த்தி 

விட் , ஜீவாமிர்தத்ைதத் ெதளிக்க ேவண் ம். பின், அ  வளர்ந்  வ ம் வைர அைதச் சுற்றி ள்ள 

கைளகைள அகற்ற ேவண் ம். அ கில் வைர விைதகைளத் வி விட்டால் ... பாக்குக்குத் 

ேதைவயான நிழல் கிைடக்கும். கைளகைள ம் கட் ப்ப த்தி விடலாம். ேநர  விைதப்பில்லாமல் 

நாற்  நட  ெசய்ய வி ம் கிறார்கள், நாற்றங்கால் அைமத்  நாற்  உற்பத்தி ெசய்  

ெகாள்ளலாம். ஆனால், வியாபார ாீதியாக இல்லாமல் ெசாந்தத் ேதைவக்கு மட் ம் நாற் கைள 

உற்பத்தி ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். 

பாக்கு நட  ெசய்யப்ேபாகும் நிலத் க்கு அ கில், அேதசமயம் நீர் ஆதாரம் உள்ள பகுதியாகப் 

பார்த்  நாற்றங்காைல அைமக்க ேவண் ம். மணற்பாங்கான நிலமாக ம், நல்ல சூாிய ெவளிச்சம் 

கிைடக்கும். இடமாக ம் இ க்க ேவண் ம். ேநர யாக ெவயில் படாமல், சூாிய ஒளி கசிந்  

வ வ  ேபால மரங்க க்கிைடயில் நாற்றங்காைல அைமக்கலாம். மரங்கள் இல்ைலெயன்றால், 

இைல, தைழகைள ைவத்  பந்தல் ேபாட் க் ெகாள்ளலாம். வ கால் வசதிேயாட கூ ய 

தளர்வான மண் உள்ள நிலத்தி ம் நாற்றங்கால் அைமக்கலாம். 

நிலத்ைதத் ேதர்  ெசய்த டன் மரக்கலப்ைப ெகாண்  அதைன உ  மட்கிய ைவக்ேகாைல 

நிலத்தில் பரப்ப ேவண் ம். ெதாடர்ந்  மணல் மற் ம் ச த்த பண்ைண எ  ஆகியவற்ைறக் 

கலந்  வ ேவண் ம். அதன் ேமல் காய்ந்த ேவப்பிைலகைளப் பரப்ப ேவண் ம். பிறகு, இைவ 

அைனத் ம் நிலத்தின். 

ேமல்மண்ேணா  நன்கு கலக்குமா  நிலத்ைத சமப்ப த்தி ஜீவாமிர்தக் கைரசைலத் ெதளிக்க 

ேவண் ம். அதன் மீ , சிலத்த பண்ைண எ ைவத் வி விட ேவண் ம். பிறகு, ைள ட் ய 

பாக்கு விைதகைள பீஜாமீர்தத்தில் நைனத் , வாிைசக்கு வாிைச அைர அ ம், விைதக்கு விைத 

கால் அ ம் இ ப்ப  ேபால 2 ெச.மீ. ஆழத்தில் நட  ெசய்ய ேவண் ம். விைதகைளச் சுற்றி 

மணைல இட் அ த்தி ஜீவாமிர்தக் கைரசைலத் ெதளிக்க ேவண் ம். ெதாடர்ந்  ஜீவாமிர்தம் 



கலந்த நீைரப் பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம். மாதத் க்கு இ  ைற ேமல் ெதளிப்பாக ம் ெகா க்க 

ேவண் ம். ன்  மாதத் க்குள் ைளப்  எ த்  ஒன்றைர வ டத்தில் நாற்  தயாராகி வி ம். 

ெதன்ைன நட  ெசய் ம்ேபாேத அைவக க்கு இைடயில் 9 அ  இைடெவளியில் பாக்கு 

நாற் கைள ம் நட  ெசய்  விடலாம். நாற் க்குத் ேதைவயான அள  குழிையத் ேதாண் னால் 

ேபா மான . ெபாியக் குழிகள் ேதைவயில்ைல. ஜீன் மாதம் நட க்ேகற்ற . நட  ெசய்  எ , 

ஆற்  மணல் ஆகியவற்ைறக் கலந்  நாற் க்கைளச் சுற்றி இட்  அ த்தி விட ேவண் ம். 

ெதாடர்ந்  ெதன்ைனக்குச் ெசய்வ  ேபாலேவ ஜீவாமிர்தம் கலந்த நீைரப் பாசனம் ெசய்ய 

ேவண் ம். ஜீவாமிர்தத் ெதளிப் ம் அவசியம். தல் இரண்  ஆண் கள் வைர நாற் க க்கு 

நிழல் ேதைவ. அதனால் கிளாிசீ யா, வைர ஆகியவற்ைற பாக்கு நாற்றில் இ ந்  இரண்ட  

இைடெவளிவிட்  நட  ெசய்யலாம். நாற் கைளச் சுற்றி நீர் ேதங்காமல் பார்த் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம். 

நாற்  நட  ெசய்த ஆ  தல் எட்  ஆண் களில் காய்க்கத் வங்கும். காய்கள் ஆரம்பத்தில் 

பச்ைச நிறத்தி க்கும். பின் ற்றி, ஆரஞ்சு கலந்த ப ப்  நிறத் க்கு மாறிவி ம். ஒன்றிரண்  

காய்கள் கீேழ வி ந்தால் அ வைடக்குத் தயாராகி விட்ட  என்  அர்த்தம். ஒ  மரத்தில் 3 தல் 

4 குைலகள் இ க்கும். ஒ  குைலயில் 250 தல் 300 காய்கள் காய்க்கும். ஒ  மரத்தி ந்  

ஆண்  ேதா ம், ஒன்றைர தல் இரண்டைர கிேலா வைர பாக்கு கிைடக்கும். சந்ைதயின் 

ேதைவக்ேகற்றவா  பச்ைசயாகேவா, பாதி உலர்த்திேயா அல்ல  வ ம் உலர்த்திேயா 

விற்பைன ெசய்யலாம். 


