
பேல வ மானம் த ம் பலா! 

 

தஞ்சா ா் மாவட்டம், தி ைவயா  அ ேக உள்ள மகராஜ ரம் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த சுந்தரம் 

உரக்கைட ைவத் ள்ளார். ஆனால் அவ ைடய ேதாட்டத்தில் இயற்ைக விவசாயம் ெசய்கிறார். 

பத்  ஏக்காில் வாைழ, அைர ஏக்காில் உாிய பலா மரங்கள் ைவத்  சாகுப  ெசய்கிறார். 

ப வ மைழேய பலா க்கு ேபா ம்! 

வண்டல், ெசம்மண் மற் ம் மணல் கலந்த மண்ணில் பலா சிறப்பாக விைள ம். தண்ணீர் 

ேதங்காத வ கால் வசதி ைடய ேமடட்ட நிலத்தில் மட் ேம பலா சாகுப  ெசய்ய ேவண் ம். 

விைத லம் உற்பத்தி ெசய்த கன்ைற, நல்ல காய்ப் ள்ள தாய்மரத்தில் ஒட்டக்கட் இ நட  

ெசய்தால்தான் மரத்தின் வளர்ச்சி சிறப்பாக இ ப்ப டன், தரமான காய்க ம் கிைடக்கும். 

ப்ப  அ  இைடெவளியில் ன்ற  ஆழ ம், ன்ற  சுற்றன ம் ெகாண்ட குழி எ த்  நட 

ேவண் ம். அதிகபட்சம் ஒ  ஏக்காில் 50 கன் கள் நட ம். நட க் குழியில் 75 சதவிகிதம் 

ெதா ரம் , 15 சதவிகிதம் மண்  உரம், 5 சதவிகிதம் ெசம்மண், 5 சதவிகிதம் ேவப்பம் 

பிண்ணாக்கு ஆகியவற்ைறக் கலந்  குழிைய நிரப்பி, ேலசாக தண்ணீர் ஊற்ற ேவண் ம். 

ம நாள் காைலயில்தான் கன்ைற நட  ெசய்ய ேவண் ம். 

ஒ  மாதம் வைர, வாரம் இ ைற ம், அதன்பிறகு வாரம் ஒ  ைற ம் தண்ணீர் ெகா க்க 

ேவண் ம். இரண்டாவ  ஆண் , 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற தண்ணீர் ெகா த்தால் ேபா ம். 



ன்றாம் ஆண் , க ம் ேகாைடயாக இ ந்தால் மட் ேம தண்ணீர் தர ேவண் ம். அ த்த த்த 

ஆண் களில் தண்ணீர் தர ேவண் யதில்ைல… 

நடவி ந்  5-ம் ஆண்  காய்ப் க்கு வ ம். அப்ேபா  ஒ  மரத் க்கு 3 தல் 4 காய்கள்தான் 

கிைடக்கும். 6-ம் ஆண்  சுமார் 8 காய்க ம், 7-ம் ஆண்  10 காய்க ம் கிைடக்கும். அதன் 

பிறகுதான் ப ப்ப யாக மகசூல் அதிகாிக்கும். பத்  ஆண் க க்குப் பிறகு 50 தல் 100 

காய்கள் கிைடக்கும்.  வந்ததி ந்  சுமார் 95-ம் நாள் காய் பரறிக்கலாம். நன்கு ப க்கும் 

ன்ேப பறித் விடேவண் ம். ப த் விட்டால், இதன் வாசைன ெதாிந்  பறைவகள் பழத்ைத 

ேசதப்ப த்திவி ம். அேதசமயம் இளங்காயாக ம் பறிக்கக் கூடா . காயில் உள்ள ள்ைள 

ஒ த்  பார்த்தால் தண்ணீர் ேபால் ஒ  திரவம் வர ேவண் ம். பால் ேபால் வந்தால் அந்தக் காைய 

பறிக்கக் கூடா . காயில் உள்ள ட்கள், நன்கு அகன்  விாிந் , ைகயில் குத்தாத நிைலயில் 

இ க்கும் ேபா  பறிக்கலாம். அப்ேபா  காய் நன்கு ற்றி, மிக ேலசான மஞ்சள் நிறத் க்கு 

மாறியி க்கும். அ தான் பறிப்பதற்கு சாியான த ணம். பறித்த சில நாட்களிேலேய 

ப த் வி ம். 

பலா இைலகள் மண்ணில் வி ந்  மட்கி உரமாகி வி வதால், தனியாக எந்த உர ம் 

ேதைவயில்ைல. இ ந்தா ம், ஆண் க்கு ஒ  ைற. மரக்கழ்ன் கிைளகளின் நிழல் ம் 

எல்ைலயில், மரத்ைதச் சுற்றி ஒ  அ  ஆழ ம், ஒன்றைரய  அகல ம் ெகாண்ட குழிைய 

எ த் … அதில், மரத் க்கு 50 கிேலா தம் ெதா ரம் ேபாட ேவண் ம். ஒ  ெகாத்தில் 

இரண்  காய்கள் மட் ம் இ ந்தால்தான் தரமான ெபாிய பழங்கள் கிைடக்கும். அதனால், 

ெகாத் க்கு இரண்  காய்கைள மட் ம் ைவத்தக்ெகாண் , கூ தலாக உள்ள காய்கைள மட் ம் 

ைவத் க்ெகாண் , கூ தலாக உள்ள காய்கைள கறியாக சைமத் ச் சாப்பிடலாம். 

மரத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் காய்ப்  இ ந்தால், மண்ணில் பட் , அந்தக் காய்கள் அ கிவி ம். 

அதனால் எந்த பல ம் இல்ைல. ேமற்பகதியில் உள்ள காய்க க்குக் கிைடக்க ேவண் ய 

சத் க்கைள ம் இைவ எ த் க்ெகாண்  வி ம். எனேவ, மிக ம் கீழ்ப்பகுதியில் வி ம் ேபாேத 

அகற்றிவிட்டால், மற்ற காய்கள் தரமானதாக உ வாகும். 

“ ச்சி  ெப சா வர்றதில்ல. சில காய்கள்ல மட் ம் ைளப்பான் தாக்குதல் இ க்கும். ஆனா, 

ரசாயனப் ச்சிம ந் கள அ ச்சும் பலனில்லாததால நான்கு வ டமாக ச்சிம ந்  அ க்கற  

இல்ைல. அதனால, ைளப்பான் தாக்குதலால ேசதமாகும். அதனால, அைத நான் ெப தாக 



எ த் க் ெகாள்ளவதில்ைல. ஆனா, அந்த ஐந்  சதவிகிதத்ைதக் கூட கட் ப்ப த் வதற்கு 

ஏதாவ  இயற்ைக ச்சிவிரட் கைளப் பயன்ப த்தலாமா  ேயாசிச்சிட் க்ேகன். அேத சமயம், 

ேமேல ெசான்ன வழி ைறகைளச் சாியா கைடபி ச்சாேல தரமான பிலாப் பழங்கைள 

உ வாக்கலாம்”  

ஒ  ஏக்கர்ல பிலா நட  ெசய்ய 10 ஆயிரம் பாய் வைர ெசலவாகும். மகசூல் ெகா த்த 

மரத் க்கு, ெதாடர்ந்  ஒவ்ெவா  வ ஷ ம் அதிகபட்சமா ஆயிரம் பாய் வைர ெசலவா 

வ மானேமா 10 ஆயிரம் பாய் வைர கிைடக்கும்”  

இ ல வ ஷத் க்கு தலா 100 பழங்கள் ந த்தரமான அள ல இ க்கு. மரத் க்கு மரம் சுமார் 30 

அ  இைடெவளியில ெமாத்தம் 27 மரங்கள் இ க்கு. இ ல வ ஷத் க்கு தலா 100 பழங்கள் 

கிைடக்கிற மரங்கள் 14 இ க்கு. அ ல 60 தல் 100 சுைளகள் இ க்கும். பழம் ஒவ்ெவன் ம் 

100 பாயி ந்  150 பாய் வைரக்கும் விைல ேபாகு . 

வ ஷத் க்கு 50 பழங்கள் வைரக்கும் தர்ற மரங்கள் 13 இ க்கு. இேதாட பழங்கள் ெராம்பேவ 

ெப சா இ க்கும். அ ல 200 சுைளகள் வைர இ க்கும். ஒ  பழம்,200 தல் 300 பாய் 

வைரக்கும் விைல ேபாகு . 

தி க்காட் ப்பள்ளியில் உள்ள வியாபாாிகள் எப்ேபா ேம இந்தப் பழங்கைள வி ம்பி 

வாங்குவாங்க. இ  எல்லாேம நாட் ப் பிலா. தாய்மரம் நல்லா இ க்கிற னால இ ல 

ஒட்டக்கட் ன கன் கள் இல்லாேம அற் தமா மகசூல் ெகா க்கு .”  

ெதாடர் க்கு : சுந்தரம் 

தி ைவயா  அ கில் , மகாராஜ ரம் கிராமம் 

தஞ்சா ர் மாவட்டம் 

ெதாைலேபசி : 04362 - 229570 


