
இைடப் ப வத்தி ம் இனிக்கும் வ மானம்! மகிழ்ச்சியான மாம்பழ சாகுப … 

 

அகஸ்தீஸ்வரம் சிற் ாி ந்  இரண்  கி.மீ. ெதாைலவில் இ க்கிற  கிலன் கு யி ப் . 

இந்தப் பகுதியீல், மா விவசாயத்தி ம், வியாபாரத்தி ம் தனக்ெகன தனி த்திைர டன் ெகா  

கட் ப் பறந்  வ கிறார் பாலகி ஷ்ணன். 

கன்னியாகுமாி மாவட்ட சீேதாஷண நிைலதான் எங்க க்கு நல்லாேவ ைகெகா க்கு . 

சீஸன்ல ம் நல்லாேவ காய்க்கிற மாங்காய், இந்த இைடப்ப வத் ல ம்கூட நல்ல விைளச்சல் 

ெகா க்கு . என்ன.. அ க்காக ெகாஞ்சம் ெமனக்ெகட்  உழ , கைள  சில ேவைலகைள 

பாத் ட்டா ேபா ம். இைடப் ப வத் ல காய் வரத்  ெராம்ப ம் குைற ங்கறதால.. நல்ல 

விைல கிைடக்கும். எனக்குப் பதினஞ்சு ஏக்கர் நிலமி க்கு. ெரண்  ஏக்கர்ல ெநல்,  ஏக்கர்ல 

ெதன்ைன ேபாக, மீதி பத்  ஏக்கர்ல மாமரங்கள்தான் நிக்கு . இ ேபாக தனியார் நிலம், அரசு 

நிலம்  ஒ   ஏக்கைர குத்தைகக்கு எ த்  மா அ வைட பண்ணிகிட் க்ேகன். நீலம், 

ெபங்க ரா, பங்கனப்பள்ளி, இமாம்பசந்த், காலப்பா , ஜஹாங்கீர், சுவர்ணேரகா, சுந்தாி, ைபாி 

ஏராளமான ரகங்கள் இ க்க. இெதல்லாேம இைடப்ப வத்தி ம் நல்ல மகசூைலக் ெகா க்கும். 

மா சாகுப க்கு, மண்ணின் ேமற்பரப்பில் ெசம்மண் ம், அதி ந்  ஐந்  அ க்கு கீழ் சரைள 

மண் ம் (கிராவல்) இ ந்தால் ெராம்ப ம் நல்ல . ைவகாசிப் பட்டம் உகந்த . வாிைசக்கு 

வாிைச ப்பத , மரத் க்கு மரம் ப்பத  இைடெவளி இ க்குமா .. ன்ற  ச ரம், ன்ற  

ஆழத் க்கு குழி எ க்க ேவண் ம். ஏக்க க்கு 45 குழிகள் வ ம். இந்த அள க்கு இைடெவளி 

இ ந்தால்தான் மாமரத்தின் காய்க்கும் காலம் அதிகமாக இ க்கும். 

குழிகைள பதிைனந்  நாட்கள் ஆற விட ேவண் ம். பிறகு, ஒவ்ெவா  குழியி ம் தலா 50 கிேலா 

ெதா ரத்ேதா , இரண்  ைகப்பி  சுண்ணாம் த் ைள கலந்  இடேவண் ம். 



சுண்ணாம் த் ள் கலந்தால்தான் மாங்கன்றிைன கைரயான்கள், ச்சிகள் அாிக்கா . 

சுண்ணாம் க்கு பதிலாக ச்சிக்ெகால் கைள ம் இடலாம். அதன்பிறகு, குழியின் ந வில் 

கன்ைற நட  ெசய்  நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். நிலத்தின் ஈரப்பதத்ைதப் ெபா த்  நீர் பாய்ச்சினால் 

ேபா மான . மைழக் காலங்களில் நீர் பாய்ச்சத் ேதைவயில்ைல. ஒட் ரகக் கன் களாக 

இ ந்தால், அதில் சுற்றப்பட் க்கும் ணி மண்ணில் படாமல் இ க்குமா  நடேவண் ம். ஆ  

மாத காலத் க்கு அந்தத் ணி மண்ணில் அமிழ்ந்  விடாதப ம் பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

அதில் மண்பட்டால், கைரயான் ஏறி ெச ைய அாித்  வி ம். ெசாட் நீர் அைமப்பதாக 

இ ந்தால் நட க்கு ன்ேப அைமத்திட ேவண் ம். (இவர் ெசாட் நீர் பாசனம் 

அைமத்தி க்கிறார்.) 

ெச கள் ேவர் பி த்  வளரத் ெதாடங்கிய டன், ஒவ்ெவா  மரத் க்கு அ கி ம் அைர அ க்கு 

குழி எ த் , அதில் 100 கிேலா சாணி, 1 கிேலா சூப்பர் பாஸ்ேபட், 1 கிேலா ெபாட்டாஷ், அைர 

கிேலா ாியாைவ ைவத்  , பின் நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். இந்த உரங்கைள ஆண் க்கு ஒ  

தடைவ ெகா க்க ேவண் ம். ஒவ்ெவா  ப வம் ந்த பிறகும் இரண்  உழ  ேபாட்  

கைளகள், ற்கைள அகற்ற ேவண் ம். இைடப்ப வத்தில் மகசூல் எ க்க கைளகைள அகற்ற 

ேவண் ய  கட்டாயம். அப்ேபா தான் அதிக மகசூல் எ க்க ம். அேதப் ேபால மரங்க க்கு 

அ கில் இ க்கும் ற்கைள ம் மண்ெவட் யால் அப் றப்ப த்த ேவண் ம். 

நான்காம் ஆண் ந்  மா காய்க்கத் ெதாடங்கும். வழக்கமான ப வம், இைடப்ப வம் 

இரண் ம் ேசர்த்  நான்காம் ஆண் ல் ஒ  ஏக்க க்கு நான்கு டன்க க்கு ேமல் மகசூல் 

கிைடக்கும். அதற்க த்த ஆண் களில் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகக் கூடத் ெதாடங்கும். ைறயாகப் 

பராமாித்  வந்தால், இரண்  ப வங்க க்கும் ேசர்த்  ஏழாம் ஆண் ந்  பத்  தல் 

பதிைனந்  டன் வைர மகசூல் எ க்கலாம். 

அக்ேடாபர், நவம்பர் மாதங்களில் அதிகமாக பனி அ த்தால், ெவள்ைளப் ச்சி தாக்குதல் 

இ க்கும். ‘ ’ வில் ெவண்ைன நிற மா  ேபால படர்ந்தி ந்தால் ெவள்ைளப் ச்சி 

தாக்கியி க்கிற  என்ற அர்த்தம். இ  தாக்கினால் க்கள் க கி வி ம். ட்டர் நீாில், ஒ  

தீப்ெபட்  யள  சல்ஃபர், 20 மில்  ேமாேனாகுேராட்ேடாபாஸ், 20 மில்  ேவப்ெபண்ெணய் 

ஆகியவற்ைறக் கலந்  ெதளிப்பான் லம் ெதளிக்க ேவண் ம். இக்கலைவ ன்  மரங்க க்குப் 

ேபா மானதாக இ க்கும். 15 நாட்க க்குள் சாியாகவில்ைலெயன்றால் எண்ேடாசல்பான் 

அ க்கலாம். 



தல் ன்ற ஆண் களில் மரவள்ளி, ங்ைக உள்ளிட்ட ஊ பயிர்கைள சாகுப  ெசய்  

கூ தல் வ மானத்ைத எ க்கலாம். அப்ப ச் ெசய் ம் ேபா , ஊ பயிர்க க்கு இடப்ப ம் 

உரேம ேபா மான . மாமரங்க க்காக தனி உரம் இட ேவண் யதில்ைல. ஆனால், ன்றாம் 

ஆண் க்குப் பிறகு, கண் ப்பாக ஊ பயிைரத் தவிர்த்திட ேவண் ம். அப்ேபா தான் மாவில் 

நல்ல மகசூல் எ க்க ம். ஆண் க்ெகா  தடைவ உரம், இரண்  தடைவ உழ , 

ேதைவப்பட்டால் ச்சிக்ெகால்  இைதச் சாியாகக் கைடபி த்  வந்தால் ேபா ம். இரண்  

ப வங்களி ம் நல்ல மகசூைல எ க்கலாம். 

என் ேதாட்டத் க்கு மரங்க க்கு 25 வயசு ஆச்சு. க்கியப் ப வத்தில ஏக்க க்கு 10 டன் 

மகசூ ம், இைடப்ப வத்தில் 5 டன் மகசூ ம், இைடப்ப வத்தில் 5 டன் மகசூ ம் கிைடக்கு . 

இைடப்ப வத்தில் ேதைவ ம், அதிகம் இ க்கறதால நாமேள விைல நிர்ணயம் ெசய்ய ம். 

க்கியப் ப வத்தில கிேலா 10 பாய்க்கு குைறவில்லாம ம், இைடப்ப வத்தில 60 பாய் 

வைர ம் விக்கும். நான் மாம்பழங்கைள ேநர யா பாம்ேப, ெடல்  வியாபாாிக க்கு 

அ ப் றதால கூ தல் லாபம் கிைடக்கு  என்றார் உற்சாகமாக. 

ஒ  ஏக்கர் மா சாகுப யில் பாலகி ஷ்ணன் ெசால் ம் ெசல  – வர  கணக்கு 

 

ெதாடர் க்கு: 

பாலகி ஷ்ணன் 94436-07690 

ாிச்சர்ட்ெகன்ன  04651 - 281191 

 


