
பட்டதாாிகளின் பேல பப்பாளி – வாைழ 

 

த் க்கு  மாவட்டம், தி ச்ெசந் ர் அ கில், காயாெமாழி என்ற இடத்தில் இ க்கிற  

சக்திகுமார் ேதாட்டம். நாலைர ஏக்கர்ல பப்பாளி, 7 ஏக்கர்ல வாைழ, ணைர ஏக்கர்ல காய்கறி  

ஒ க்கி ெவச்சு க்ேகாம். வழக்கமான ைறயில் விவசாயம் ெசய்யாம பப்பாளி, வாைழைய 

க்கிய விவசாயமா ெவச்சுகிட் , சாமந்தி, வைர, பய  வைககள்  நிலத்ேதாட ஒ  

இடத்ைதக்கூட சும்மா ைவக்காம உயிர் டாக்கு ைறயில் விவசாயம் ெசய்ேறாம்.  

ைதவான் ரக விைத, ெபங்  மற் ம் ேன ஆகிய இடங்களில்தான் கிைடக்கிற . நாங்கள் 

ெபங்க வி ந்  வாங்கி வந்  நாற்  தயாாித்ேதாம். 4 7 அள ள்ள ைபயில் பப்பாளி 

விைதைய விைதத் , நிழ ல் ைவத்  தின ம் இரண் ேவைள தண்ணீர் ெதளித் , 

குைறந்தபட்சம் 40 நாட்கள் பராமாிக்க ேவண் ம். விைதத்த 10ம் நாளில் ைளக்கத் ெதாடங்கும். 

அைரய  உயரத் க்கு வளர்ந்த ம் ைபயி ந்  எ த் . நிலத்தில் நடலாம். நாற் ப் ைபயில் 

வள ம் ேநரத்தில் வயல் தயாாிப் ப் பணிகைளச் ெசய்ய ேவண் ம் 

நிலத்ைத சட் க் கலப்ைபயால் நன்றாக உ , பார் பி க்காமல் அப்ப ேய ெசாட் நீர்ப் 

பாசனக் குழாய்கைள அைமத்ேதாம். தயாரான வய ல் த ல் தர் சணிைய நட  ெசய்ேதாம். 

அைத அ வைட ெசய் விட்  பப்பாளிைய நட்ேடாம். (தர் சணி நட  ெசய்  25 நாட்கள் 

கழித் , பப்பாளி விைதத் , அந்த நாற் கைள 40 நாள் கழித்  நட  ெசய் ள்ளனர்). 

தர் சணிக்கு ஜீவாமிர்தம் ெகா த்  வந்தால், ப்ப  டன் தர் சணி மகசூல் கிைடத்த . ஜீன் 

மாதத்தில் பப்பாளிைய நட்ேடாம். கன் க்கு கன்  6 அ ம், வாிைசக்கு வாிைச 9 அ ம் 

ைவத்  நட  ெசய்ேதாம். ஆனால், கன் க்கு கன்  8 அ ம். வாிைசக்கு வாிைச 8 அ ம் 

ைவத்  நட்டால் நல்ல  என்பைதப் பிறகுதான் ாிந் ெகாண்ேடாம். பப்பாளிைய ந ம்ேபாேத 



இரண்  பப்பாளிக்கு இைடயில் ஒ  வைரைய நட்ேடாம். பப்பாளிையப் ெபா த்தவைர 

தண்ைட விட்  தள்ளித்தான் தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். தண் ல் தண்ணீர் ப வ  ேபால 

பாய்ச்சினால் தண்  அ கல் ேநாய் தாக்கும். ேநாய் வந்தா ம் வராவிட்டா ம் ேமார்க்கைரசல் 

ெதளிப்பைத வழக்கமாக ைவத் ள்ேளாம். நன்றாகப் ளித்த 10 ட்டர் ேமாாில், 200 ட்டர் 

தண்ணீர் என்ற விகிதத்தில் ேமார்க்கைரசல் தயாாிக்க ேவண் ம். ேதைவப்ப ம் அள க்கு 

தயாாித் , ெச கள் க்க நைன மா  ெதளிப்ேபாம். நட  ெசய்த 6ம் மாதத் ல பப்பாளி,  

க்கும். 8ம் மாதத்தி ந்  ெதாடர்ந்  இரண்  ஆண் கள் வைர காய் பறிக்கலாம். ெசாட் நீர்ப் 

பாசனம் என்பதால், பப்பாளிக்கு மாதம் ஒ ைற ஜீவாமிர்தத்ைத வ கட் , பாசன நீர் லமாகக் 

ெகா க்கிேறாம். 

ஜீவாமிர்தம் தயாாிக்க ெப ம்பா ம், ேதங்காய் தண்ணீர் அல்ல  பனம்பழத்ைதப் 

பயன்ப த் ேவாம். இதனால் ெவல்லத் க்கு ெசலவி ம் பணம் மிச்சமாகிற . ெமாத்தம் 3,000 

பப்பாளிக் கன் கைள நட  ெசய் ள்ேளாம். தற்ேபா  வாரம் 500 கிேலா தம், மாதம் இரண்  

டன் மகசூல் கிைடக்கிற . “நாட்  வாைழ ஈ கத , வாஞ்ெசண் , ரஸ்தாளி, 

பச்ைச(ெராபஸ்டா) என ஐந்  ரக வாைழகைள ஏ  ஏக்காில் நட  ெசய் ள்ேளாம். 

உயிர் டாக்கு ைறயில்தான் பப்பாளி, வாைழ பயிாி கிேறாம். இதனால் அதிகமான ெவயில், 

பயிாின் மீ  விழா . ேவர் ச்சுப் பய கள், காற்றி ந்  ைநட்ரஜைன நிலத் க்குக் ெகாண்  

வ ம் ேவைலையச் ெசய்கின்றன. அேதேபால, நிலத்தி ந்  பயிர்களால் சுலபமாக எ த் க் 

ெகாள்ள யாத பாஸ்ேட் சத் க்கைள உைடத் , இலகுவாக எ த் க் ெகாள் ம் வைகயில் 

உத கிற  கம் ப் பயிர். அதனால் கம்ைப ம் பரலாக விைதத் ள்ேளாம். 

ஊ பயிராக விைதத் ள்ள அகத்திக்கீைர, வாைழக்கு ைவரஸ் ேநாய் வராமல் த க்கிற . 

ெசண் ,  வாைழையத் தாக்கும் ற் ைவக் கட் ப்ப த் கிற . மற்ற பயிர்கள் 

உயிர் டாக்காகப் பயன் த கின்றன. தட்ைடப்பயைற ஜீவாமிர்தத் க்குப் பயன்ப த்திய  

ேபாக, இ வைர 10 ஆயிராம் பாய்க்கும், ெசண் ப் ைவ 4 ஆயிரம் பாய்க்கும் விற்பைன 

ெசய் ள்ேளாம். 

வாைழக் கன் கைளத் ேதர்  ெசய் ம்ேபா , ேநாய் தாக்காத வாைழத் ேதாட்டத்தி ந் , 

அைனத் க் கன் க ம் சமஅள  எைடயி ப்ப  ேபால பார்த்  ேதர்  ெசய்ய ேவண் ம். 

நட க்கு ன்பாக அவற்ைற, விைதேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம். பசுமாட் ச் சாணம் 10 கிேலா, 

ேகா த்திரம் 5 ட்டர், 2 ைகப்பி  மண், ேதைவக்ேகற்ப தண்ணீர் இவற்ைற ஒ  பிளாஸ் க் 



ரம்மில் ேபாட்  நன்றாகக் கலக்கி, 12 மணி ேநரம் நிழ ல் ைவக்க ேவண் ம். விைதேநர்த்தி 

ெசய்வதற்கு ஒ  மணி ேநரத் க்கு ன்பாக இரண்  கிேலா சுண்ணாம்ைப கலைவயில் ெகாட்  

கலக்க ேவண் ம். பிறகு அந்த கலைவயில் வாைழக்கன்றின் அ ப்பகுதிைய இரண்  ைற 

நைனத்  எ க்க ேவண் ம். இ , ேவர் சம்பந்தமான ேநாய்கைள த க்கும் . 

ஏற்ெகனேவ தயார் ெசய்த நிலத்தில் வாிைசக்கு வாிைச 5 அ ம், கன் க்கு கன்  6 அ ம் 

இைடெவளி விட்  வாைழைய நடேவண் ம். வாைழக்கும் ெசாட் நீர் லம்தான் தண்ணீர் 

பாய்ச்சுகிேறாம். 15 நாைளக்கு ஒ  தடைவ ஜீவாமிர்தம் ெதளிப்பதால், ேநாய்த் தாக்குதல் 

இல்லாமல் வாைழயின் வளர்ச்சி அதிகாிக்கிற . ன்றாவ  மாதம் வாைழ நன்றாக 

வளர்ந் வி ம். ஐந்தாவ  மாதம் ட்  ெகா க்கேவண் ம். ஆறாவ  மாதம் குைல தள் ம். 

அதன்பிறகு தார் விைளய ன்  மாதம் ஆகும். 

எங்களிடம் உள்ள ஐந்  ரக வாைழயி ம் ேசர்த்  ெமாத்தம் 6,800 வாைழகள் உள்ளன. 

இவற்றின் இைலகைள ெமாத்தமாக ஒ  லட்ச பாய்க்கு குத்தைகக்கு விட் ள்ேளாம். வாைழ 

அ வைட ந்த டன் நா க்காக ஒ  மரத் க்கு ஒ  பாய் 50 ைபசா தம் ெகா த்  நாைர 

உறித் க் ெகாள்வார்கள். அந்த வைகயில் 10 ஆயிரம் பாய் கிைடக்கும். 

ெதாடர் க்கு 

சக்திகுமார் - 94443-36353 

ெஜயேசகரன் - 94444-90779 

காயாெமாழி,தி ச்ெசந் ர் அ கில், த் க்கு  மாவட்டம் 


