
ஊ பயிர் த ம் இனிய வரம்! 

ெதன்ைனயில் அதிகாிக்கும் மகசூல்.ஏக்க க்கு 200 ெச கள்.கன் , இ ெபா ட்கள் இலவசம்.  

''மண்ைண ம் வளமாக்கி, மரத்ைத ம் ெசழிப்பாக்கும் ேகாேகாைவவிட, ெதன்ைனக்கு சிறந்த 
ஊ பயிர் எ ம் இல்ைல. ேகாேகா ல இ ந்  அதிகள ல இைலகள் உதிர்ந் கிட்ேட 
இ க்கற னால, மண் ல தைழச்சத் ம் ண் ட்ட ம் அதிகமாகு '' என்  சான்றிதழ் 
ெகா க்கிறார் தஞ்சா ர் மாவட்டம், பட் க்ேகாட்ைட அ ேக உள்ள ேவப்பங்குளத்ைதச் ேசர்ந்த 
விவசாயி இளங்ேகாவன். இவர், வழக்கறிஞ ம்கூட! 

 

''இந்தத் ெதன்னந்ேதாப்ேபாட ெமாத்தப் பரப்  20 ஏக்கர். ஏழைர ஏக்கர்ல மட் ம் ஊ பயிரா 
ேகாேகா சாகுப  ெசஞ்சி க்ேகன். ெதன்னந்ேதாப்பில் தலா 25 அ  இைடெவளியில் ஒ  
ஏக்க க்கு 75 ெதன்ைன மரங்கள் இ க்கு . ன்னெயல்லாம் ஒ  ெதன்ைனயில இ ந்  ஒ  
ெவட் க்கு 30 காய்தான் கிைடக்கும். ேகாேகா சாகுப  ெசஞ்ச பிறகு, 34 காய் வைரக்கும் 
கிைடக்கு . 

தல்ல... ெதன்ைனக்கு இைடயில, வாைழையத்தான் ஊ பயிரா ெசஞ்சுக்கிட்  இ ந்ேதன். 
விைளச்ச ம் நல்லாத்தான் இ ந் ச்சு. ஆனா, லாபமான விைல கிைடக்கல. 'ேவற என்ன 
ெசய்யலாம்?'  ேயாசிச்சிக்கிட்  இ ந்தப்பதான், ேதாட்டக்கைலத் ைறயில ேவைலப் பார்க்குற 
என் நண்பர் சுகுமார், 'ேதாட்டக்கைலத் ைறயில ேகாேகா கன் கைள இலவசமா 
ெகா க்கறாங்க. தல்  வ ஷத் க்கு இ ெபா ட்கைள ம் இலவசமா ெகா க்குறாங்க. 
ேகாேகா க்குத் ேதைவயான குளிர்ச்சியான சூழ ம், நிழ ம் இந்த ெதன்னந்ேதாப் ல 



இ க்கற னால, கண் ப்பா நல்ல மகசூல் கிைடக்கும். விற்பைனையப் பத்தி ம் கவைலப்பட 
ேவண் யதில்ைல’  நம்பிக்ைகக் ெகா த்தார். அதனால ேகாேகாைவ நட  ெசஞ்ேசன். 

ெதன்ைனக்கு மிகக்குைறவான அள  ரசாயன உரங்கைளக் ெகா த் க்கிட்  இ க்ேகன். 
அேதமாதிாி ரசாயன ைறயிலேய ேகாேகாைவ சாகுப  ெசய்யலாம் தான் நிைனச்சி ந்ேதன். 
ஆனா, இந்தப் பகுதிையச் ேசர்ந்த ன்னாள் ேவளாண்ைம அ வலர் ரப்பன், 'இைத இயற்ைக 

ைறயில ெசஞ்சுப் பா ங்க'  ஆர்வமா ெசான்னேதாட, இயற்ைக விவசாயத்ைதப் பத்தி ம் 
ெதளிவா எ த் ச் ெசான்னார். அேதமாதிாிேய ெசஞ்ேசன், அ ைமயா வளர்ந்தி க்கு'' என்றவர், 
ேகாேகா சாகுப  பற்றி ெசான்னைத பாடமாகத் ெதாகுத்தி க்கிேறாம். 

 

10 அ  இைடெவளி! 

'மணற்பாங்கான நிலங்கைளத் தவிர, அைனத்  வைகயான மண்ணி ம் ேகாேகா நன்றாக 
விைள ம். வளமான தண்ணீர் வசதி ேதைவ. ெதன்னந்ேதாப்பில் இரண்  சால் உழ  ஓட் ய 
பிறகு, இரண்  ெதன்ைன மர வாிைசக்கு இைடயில் மற் ம் மரங்க க்கு இைடயில் என 
ேகாேகா நட  ெசய்யலாம். ெதன்ைன மர வாிைசக்கு ந வில், பத்த  இைடெவளியில், ஒன்றைர 
அ  நீள, அகல, ஆழத்தில் வாிைசயாகக் குழிெய க்க ேவண் ம். இரண்  ெதன்ைன 
மரங்க க்கு இைடயி ம் இேத அளவில் குழிகள் எ க்க ேவண் ம். 25 அ  இைடெவளியில் 
உள்ள ெதன்னந்ேதாப்பில் ெமாத்தம் 200 குழிகள் வைர எ க்கலாம் (இவர் 200 குழிகள் எ த்  
ெச கைள நட் க்கிறார்). 



ஒ  வாரம் வைர குழிகைள காய விட் , ஒவ்ெவா  குழியி ம் 5 கிேலா ெதா ரம், 200 கிராம் 
ேவப்பம்பிண்ணாக்கு, தலா 50 கிராம் பாஸ்ேபா-பாக்டீாியா, அேசாஸ்ைபாில்லம், சூேடாேமானஸ் 
ஆகியவற்ைற இட் , கன் கைள நட  ெசய் , குழிகைள , உடன யாக உயிர்த் தண்ணீர் 
ெகா க்க ேவண் ம். ன்றாவ  நாள் ம ப ம் தண்ணீர் ெகா க்க ேவண் ம். பிறகு, வாரம் 
ஒ  ைற தண்ணீர் ெகா க்க ேவண் ம். ேகாைடக் காலத்தில் நான்கு நாட்க க்கு ஒ  ைற 
தண்ணீர் ெகா க்க ேவண் ம். 

 

ன்  மாதத்திேலேய கன்  ேவகமாக வளரத் ெதாடங்கிவி ம். 90-ம் நாள் கைள எ த் , 
ஒவ்ெவா  ெச யின் ைமயத்தில் இ ந்  ஒன்றைரய  தள்ளி, மண்ைண ேலசாக பறித் , ேம ரம் 
இட ேவண் ம். இந்த ேம ரத்ைத நாேம தயாாித் க் ெகாள்ளலாம் (பார்க்க, ெபட் ச் ெசய்தி). 
நடவி ந்  ன்  ஆண் கள் வைர ன்  மாதத் க்கு ஒ  ைற கைளெய க்க ேவண் ம். 
ஒவ்ெவா  கைளயின் வி ம் ேம ரம் ைவக்க ேவண் ம். 

நடவி ந்  இரண்  ஆண் க க்குப் பிறகு, நான்கு மாதங்க க்கு ஒ  ைற கவாத்  ெசய்ய 
ேவண் ம். ச்சி, ேநாய்த் தாக்குதல் ஏற்ப வ ம் இல்ைல. இதற்ெகன தனியாக தண்ணீர் பாய்ச்ச 
ேதைவயில்ைல. ெதன்ைனக்குப் பாசனம் ெசய் ம்ேபா , இதற்கும் தண்ணீர் கிைடத்  வி ம். 

கிேலா 165... ஆண் க்கு 20 ஆயிரம்! 

நடவி ந்  4-ம் ஆண்  மகசூல் கிைடக்கும். காய்கள் நன்கு ப த் , மஞ்சள் 
நிறத் க்கு மாறிய ம், பழங்கைள அ வைட ெசய் , நிழ ல் குவியலாக 
ைவக்க ேவண் ம். ஒ  மரத்தி ந்  ஆண் க்கு 72 பழங்கள் வைர 
கிைடக்கும். அ வைட ெசய்த பழங்கைள ஒ  வாரம் கழித்  உைடத் , 
உள்ேள இ க்கும் விைதகைள தனியாக எ த் , ங்கில் கூைடயில் ைவக்க 
ேவண் ம். இரண்  ெசங்கல் ைவத் , அதன் மீ  ங்கில்கூைடைய ைவத் , 
வாைழஇைலயால் டேவண் ம். இைலயின்மீ , ஈரச் சாக்ைக விாித் , 



அதற்கு ேமலாக, இரண்  ெசங்கல்ைல ைவக்க ேவண் ம். தின ம் விைதகைளக் கிளறிவிட் , 
உடேன  விட ேவண் ம். ஒ  வாரத் க்குப் பிறகு, விைதகைள ெவளியில் எ த் , ன்  
நாட்கள் ெவயி ல் காய ைவக்க ேவண் ம். அதன் பிறகு விற்பைன ெசய்யலாம். 

நம்மிடம் ஒ  கிேலா விைத இ ந்தால்கூட, நம் இடத் க்ேக வந் , 'ேகட்பாீஸ்' நி வனத்தினர் 
ெகாள் தல் ெசய்  ெகாள்கிறார்கள். ஒ  பழத்தில் இ ந்  30 கிராம் விைத தம், ஒ  
மரத்தி ந்  ஆண் க்கு சுமார் இரண்  கிேலா விைதகள் கிைடக்கும். ஏக்க க்கு 400 கிேலா 
வைர மகசூல் கிைடக்கும். ஒ  கிேலா விைதைய 165 பாய்க்கு எ த் க் ெகாள்கிறார்கள். 
சராசாியாக 100 பாய்க்கு விற்பைனயாகும். அந்த வைகயில் ஆண் க்கு 40 ஆயிரம் பாய் 
வ மானம் கிைடக்கும். ெசல  ேபாக ஏக்க க்கு 20 ஆயிரம் லாபமாகக் கிைடக்கும். 

சாகுப  பாடம் த்த இளங்ேகாவன், '' தல்  வ ஷத் க்குத் ேதைவயான ெச , 
இ ெபா ள் அைனத்ைத ம் ேதாட்டக்கைலத் ைற ெகா க்குறதால, ெப சா ெசல  ஒண் ம் 
இ க்கா , 4-ம் வ ஷத் ல இ ந்  ஏக்க க்கு 12 ஆயிரம் ெசலவாகும். எல்லாச் ெசல ம் ேபாக 
20 ஆயிரம் பாய்க்கு லாபம் கிைடக்கும். அைதெயல்லாம் விட, ெதன்ைனேயாட வளர்ச்சிக்கு, 
ேகாேகா ெராம்பேவ உ ைணயா இ க்கு. அதிகள ல இைலகள் தைரயில வி ந் கிட்ேட 
இ க்கும். கிட்டத்தட்ட வ ஷத் க்கு ஒ  ஏக்கர்ல 400 கிேலா அள க்கு இயற்ைக உரம் இதன் 

லம் கிைடச்சு ம். இந்த இைலகள் தைரயில டாக்கு மாதிாி ஆயி ற னால, ெதன்ைனக்கு 
கைளெய க்குற ெசல ம் மிச்சம்'' என்றார். 

ெதாடர் க்கு 
இளங்ேகாவன், அைலேபசி: 94437-84151 
(பிற்பகல் 3 மணிக்கு பிறகு ெதாடர்  ெகாள்ள ம்). 

 


