
இயற்ைக க்திகள் இ க்க கார்ைபட் கல் எதற்கு 

 

 இ  மாம்பழ சீசன். விதவிதமான மாம்பழங்கைள கைடகளில் அ க்கி 

ைவத்தி க்கிறார்கள். வாங்கி சாப்பிட ஆைசயாக இ ந்தா ம், பயமாக இ க்கிற . 

காரணம், ஒ  ேவைள கல் (கார்ைபட்) ைவத்  ப க்க ைவத்ததாக இ க்குேமா 

என்கிற அச்சம்தான் இயற்ைகக்கு மாறாக, கல் பயன்ப த்தி ப க்க ைவத்த 

மாம்பழங்கள், வயி  சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சைனையக் கிளப்பி வி கிற . அதன் 

காரணமாக, இப்ப  ப க்க ைவக்கப்பட்ட மாம்பழங்கைள அவ்வப்ேபா  அரசு 

அதிகாாிகள் பறி த ம் ெசய்  வ கிறார்கள். இத்தைகயப் பழங்கைளச் 

சாப்பிடக்கூடா . என்கிற விழிப்  உணர்ைவ ம் ஏற்ப த்தி வ கிறார்கள். 



 இந்நிைலயில் எதற்காகக கல் ைவத்  ப க்க ைவக்க ேவண் ம். இயற்ைக 

ைறயிேலேய ப க்க ைவப்ப  எப்ப  என்ப  ேபான்ற ேகள்விக டன் 

ெபாியகுளம், ேதாட்டக்கைலக் கல் ாி மற் ம் ஆராய்ச்சி நிைலயத்தில் உள்ள 

திராட்ைச ஆராய்ச்சி நிைலயம், மா ஆராய்ச்சி (ெபா ப் ) ைறயின் ேபராசியர் 

மற் ம் தைலவர் ைனவர்.ெசல்வராைஜ சந்தித்ேதாம். 

 விவசாயிகள் யா ம் கல் ைவத்  ப க்க ைவப்பதில்ைல. ேதாப் க்கைள 

குத்தைகக்கு எ க்கும் வியாபாாிகள்,  அதிக லாபத் க்கு ஆைசப்பட் , காய்கள் 100% 

திர்ச்சி அைடவதற்கு ன்பாகேவ, அதாவ  70 அல்ல  80% அள க்கு மட் ேம 

திர்ந்த காய்கைள அ வைட ெசய்  வி கிறார்கள். இந்தக்க காய்கள், 

இயற்ைகயாகேவ ப க்கா , அதனால்தான் கல் ைவத்  ப க்க ைவக்கிறார்கள். 

இைத சாப்பி ம் மனிதர்க க்கு உடல் ாீதியான பாதிப் கள் ஏற்ப கின்றன. 

 அத் டன் கல் ைவத்  ப க்க ைவக்கும் பழங்களில் இயற்ைகயானச் சுைவ, 

தரம், நிறம் எ ம் இ க்கா . இந்தப் பழங்கைள அதிக நாள் இ ப்  ைவக்க ம் 

யா . ஆனால், இயற்ைகயாகேவ திர்ந்  ப த்த பழங்கள் நல்ல சுைவ, நிறம் 

தரத் டன் இ க்கும், நீண்ட நாட்க க்கு இ ப்  ைவக்க ம் ம் என்  கல் 

ைவப்பதற்கான காரணங்கைள அ க்கிய ெசல்வராஜ், இயற்ைக ைறயில் ப க்க 

ைவப்ப  பற்றி ஆரம்பித்தார். 

 இயற்ைக ைறயில் ப க்க ைவக்க, அ வைடயில் இ ந்ேத கவனமாக 

இ க்க ேவண் ம். த ல் நன்றாக விைளந்த, ற்றியக் காய்கைள மட் ேம 

அ வைட ெசய்ய ேவண் ம். நன்கு திர்ந்த காய்களின் காம்  அ ேக ேலசாக ஒ  



குழி எற்ப ம். இைத கவனித்  இந்தக் காய்கைள மட் ம் அ வைட ெசய்தால், 

அ த்த நாேள ப த்  வி ம். 

 அ வைட ெசய் ம் ேபா  மரத்ைத உ க்கி, காய்கைள உதிர ைவத்  

அ வைட ெசய்கிறார்கள். இ  தவறான ைற. இப்ப ச் ெசய் ம்ேபா  காய்களில் 

அ பட் , அந்த இடங்களில் பழம் அ கி வி ம். அ வைட ெசய்த காய்கைள 

ெமாத்தமாகக் கட்  கீேழ க்கி ேபா வ  ேபான்ற ெசயைல ம் ெசய்யக்கூடா . 

கா ம் ஒ  உயி ள்ள ெபா ள் என்ற எண்ணத்ேதா  ைகயாள ேவண் ம். 

 தற்ேபா , காய்கைள அ ப்படாமல் அ வைட ெசய்வதற்காக காய்கள் 

பறிக்கும் விைல கிைடக்கிற . இைத பயன்ப த்தி அ வைட ெசய்யலாம். ெபாியத் 

ேதாப் களில் அ வைட ெசய்வதற்கு கிேரன் இயந்திரம்கூட இ க்கிற . ப க்க 

ைவக்கும்ேபா . அ பட்ட, ற்றாத காய்கைள ஒ க்கிவிட் , தரமான காய்கைள 

மட் ம் ப க்க ைவத்தால், விைரவில் ப த்  வி ம். 

காய்கைளக் ைகயா ம் ேபா , ைக ைற அணிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். விரல்களில் 

நீளமாக நகம் இ க்கக்கூடா . அ வைட ெசய்த காய்களில் வழி ம் பால் மற்ற 

காய்களில் படக் கூடா . மாங்காய்கைள அ வைட ெசய் ம்ேபா . 10 ெச.மீ. 

அள க்கு காம் டன் அ வைட ெசய்தால், பால் வி வைதத் தவிர்க்கலாம். 

 பிறகு, ெமாத்தமாக ஓாிடத்தில் ைவத் , காம்பின் அளைவ ஒ  ெச.மீ. அள க்கு 

விட் விட் , மீதிைய ெவட் விட ேவண் ம். பின் , பைழய ேபப்பைர கீேழ விாித்  

அதில் காம் கள் தைரயில் ப மா  காய்கைளத் தைலகீழாக அ க்கி ைவத்தால்.  பால் 

வ ம்  வ ந்  வி ம். பிறகு, இைத எ த்  தண்ணீாில் க வி, ம ப ம் 

வாிைசயாக அ க்கி, ஈரம் காய்ந்த ம் அதன் ேமல் சணல் சாக்ைக ேபாட்   



ைவத்  விட்டால், ஒன்  அல்ல  இரண்  நாளில் ப த்  வி ம். பழங்கைள 

தனித்தனியாக காகிதத்தில் சுற்றி விற்பைனக்கு அ ப்பலாம் என்  ெதளிவாக 

விளக்கங்கைளத் தந்தார். 

 அவைரத் ெதாடர்ந்  ேபசிய அேத ைறயின் உதவி ேபராசிாியர் ைனவர் 

சுப்ைபயா, இயற்ைகயாக ப க்க ைவக்க இன் ம் சில ைறக ம் இ க்கின்றன. 

நாள்பட்ட ைவக்ேகாைலப் பரப்பி, அதன் மீ  காய்கைள அ க்கி, ைவக்ேகாலால்  

விட ேவண் ம். ைவக்ேகா ல் கிளம் ம் ெவப்பத்தினால் காய்கள் ஒாி  தினங்களில் 

ப த்  வி ம். 

 இ ட்  அைறக்குள் காய்கைள அ க்கி ைவத் , அைறைய  எ மிச்ைசப் 

ல்ைல (ெலமன் கிராஸ்) எாித் , ைகைய உண்டாக்க ேவண் ம். இந்தப் 

ைகயினால் காய்கள் ப த்  வி ம். ஆனால், இம் ைறயில் ப க்க ைவக்கும்ேபா , 

இயற்ைகயான நிறம் கிைடக்கா . 

சூாிய ஒளி காத இ ட்  அைறயில் காய்கைள அ க்கி ைவத்தால், அைற ெவப்பம் 

கூ , க்கம் உண்டாகும் இதன் காரணமாக ம் காய்கள்  ப த்  வி ம். 

 ப க்க ைவக்கும் ன்பாக காய்கைள மிதமான சு தண்ணீாில் அமிழ்த்தி 

எ த் , ஈரத்ைதத் ணியால் ைடத்  விட்  ப க்க ைவத்தால், விைரவில் ப த்  

வி ம். க னமானத் ேதால் உள்ள ரகத்ைத மட் ேம சு தண்ணீாில் அமிழ்த்த 

ேவண் ம். ேலசான ேதால் உள்ளவற்ைற இப்ப  அமிழ்த்தக் கூடா . ேவப்பம் இைல, 

ஆவாரம் இைல என்  ஒவ்ெவா  பகுதியி ம் இயற்ைகயாகக் கிைடக்கும் இைல, 

தைழகைளப் பயன்ப த்தி ம் ப க்க ைவப்ப  விவசாயிகளிடம் வழக்கத்தில் 

இ க்கிற . இம் ைறக ம் ஏற்றைவேய 



 ெகாய்யா, வாைழ ேபான்றவற்ைற ம் இயற்ைக ைறயில் ப க்க ைவக்க 

ேமேல ெசான்ன ைறகைளேய ைகயாலாம் என்றவாிடம், சமீபகாலமாக எத்தலீன் 

வா ைவச் ெச த்தி, ெசயற்ைக ைறயில் வாைழையப் ப க்க ைவக்கும் ைற 

வழக்கத்தில் இ ப்ப  பற்றிக் ேகட்ேடாம். 

 இ  ெசயற்ைக ைறதான் என்றா ம், இதன் காரணமாக உடல் நல க்கு 

தீைம எ ம் ஏற்படா . ஆனா ம், இயற்ைக ைறயில் ப க்க ைவப்ப தான் 

மிகமிகச் சாியான  என்  ெசான்னார். 
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