
சமெவளியி ம் சைளக்காமல் வள ம் மிளகு! 

 

இந்திய மிளகுக்கு... உலக மாியாைத உண் . உணவிற்க்கு சுைவ ட் ம் ெபா ளாக 

மட் மல்லாமல், ம ந்தாக ம் பயன் தரக் கூ ய  என்ப தான் காரணம்! 

மைலப்பிரேதசங்களில் ஆண்  க்க நிழல் மற் ம் கு ைம  இ க்கும் இடங்களில், உயர்ந்த 

மரங்களின்மீ  படர்ந்தவாற வளர்வ தான் மிளகின் இயல் . அதனால்தான் ெபா ம்பா ம் 

மைலப்பகுதி எஸ்ேடட்களில் மிளகு பயிர் ெசய்யப்ப கிற . 

நிழல் மற் ம் கு ைமயானச் சூழல் இ ந்தால்.. சமெவளியி ம் கூட மிளகு சாகுபழ ெசய்ய 

ம் என்பைத நி பிக்கும் வைகயில், தமிழகத்தில் ஆங்காங்ேக மிளகு சாகுப  நடக்கிற . 

என்றா ம், அ  ெசால் க் ெகாள் ம்ப  ெபாிதாக இல்ைல. அதற்குக் காரணம் , மிளகுக் 

கன்றகள் எங்கு கிைடக்கும்? என்ன விைல? எப்ப  பயிாி வ ? நன்றாக வள மா? என்ப  

ேபான்ற சந்ேதகங்கள், விவசாயிகளிடம் நிைறந்தி ப்ப தான். 

அைத நிவர்த்தி ெசய் ம் விதமாக நம்மிடம் ேபசினார், ஏற்கா  ேதாட்டக்கைல, ஆராய்ச்சி 

நிைலயத்தின் ேபராசிாியர் மற் ம் தைலவர் அ ள்ெமாழியான். 

“ சமெவளிப் பகுதியில் விைள ம் ெநல்ைல, ெதாடர் யற்சிகளின் விைளவாக மைலப்பகுதியி ம் 

விைளவிக்க ம் என்  சாதித் க் காட் யி க்கின்றனர். அப்ப ெயன்றால்.. மைலயில் 

விைள ம் மிளைக மட் ம் ஏன் சமெவளியில் விைளவிக்க யா ? மிளகு, ெவற்றிைல 

இரண் ேமல ‘ைபபேர ” கு ம்பத்ைதச் ேசாந்தத் தாவரங்கள். இரண்ைட ம் ‘பங்காளி’ என்ேற 

ெசால்லலாம்! ெவற்றிைல, சமெவளியில் சக்ைகப் ேபா  ேபா கிற ேபா , மிளகு விைளயாதா? 

என்கிற ேகள்விகள் எங்க க்கு எழேவ, அ  குறித்த ஆராய்ச்சியில் இறங்கிேனாம். 



ஆண்  க்க  நிழல் கிைடக்கும் இடம் என்றால்.. அ  ெதன்ைன மற் ம் பாக்கு ேதாப் கள் 

தனர். தமிழகத்தில் ற் க்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களில் ெதன்ைன மற் ம் பாக்கு  சாகுப  

நடக்கிற . இந்தத் ேதாப் களில் ெசாட் நீர் அல்ல  வாய்க்கால் பாசனம் லம் ெதாடர்ந்  

ஈரப்பத ம் காக்கப்ப கிற . அதனால், பட் க்ேகாட்ைட – ேபரா ரணி பகுதியில் உள்ள 

ெதன்னந்ேதாப் களில் ஆய் கைள ேமற்ெகாண்ேடாம். அதில் நல்ல பலன் கிைடக்கிற . 

அதனால்தான் ெதன்ைன விவசாயிக க்கு உபாி வ மானத்திற்காக மிளகு பயிாிட பாிந் ைர 

ெசய்கிேறாம். 

ெதன்ைன என்றால், ஒர மரத்திற்க இ  கன் கள் த ம்.. பாக்கு என்றால் ஒ  மரத்திற்கு ஒ  

கன்  த ம் மிளைக நட  ெசய்ய ேவண் ம். மிளகுக் ெகா கள் இந்த மரங்கைளப் பற்றிக் 

ெகாண்  வளர்ந் வி ம். 

ெதன்ைனயின் அ ப்பகுதயில் ேவர்கள் இ க்கமாக இ க்கும் என்பதால், மரத்தி ந்  

இரண்டைர தல் ன்  அ  ரம் தள்ளித்தான் மிளகுக் கன் கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். 

அேத சமயம் ெகா கள் மரத்ைத எட் ப் பி க்க ஏ வாக சி  குச்சிகைள அ கில் ஊன்றி ைவக்க 

ேவண் ம். ெகா கள் ெதன்ைன மரத்தில் படர ஆரம்பித்தபின் அவற்ைற எ த் விட் , 

தைரேயா  தைரயாகக் ெகா ைய ைவத் , மண்ணால்  மரத்திற்கு அ கில் இ ந்ேத ெகா  

ைளத்  ஏ வ  ேபால ெசய் விட ேவண் ம். இதனால் மண் க்குள் இ க்கும் 

ெகா ப்பகுதியில் திய ேவர்கள் உ வாகும். 

மிளகுக்ெகன தனிப் பராமாிப் , பாசனம் உரம் என எ ம் ேதைவயில்ைல. ெதன்ைனக்குப் 

பாய்ச்சும் நீ ம், இடப்ப ம் உர ேம ேபா மான . நட  ெசய்த ஐந்தாம் ஆண் ல் இ ந்  

பலன் கிைடக்கத் ெதாடங்கும். ெதாடக்கத்தில் ஒ  ெச க்கு 100 கிராம் அளவில் மகசூல் 

கிைடக்கும். ஆண் ேதா ம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அதிகாித் , அதிகபட்சம் ஒ  மரத்திற்கு ஒர 

கிேலா வைர மகசூல் கிைடக்கும். 

சிறப்பாகப் பராமாித்தால்.. மைலப்பிரேதசங்களில் கிைடக்கம் மகசூ ல் 80% அளவிற்கு 

சமெவளியல் எ க்க ம்” என்ற அ ள்ெமாழியான். 

“ஒ  மிளகுக் கன்  ன்  பாய் என்  குைறந்த விைலயில் விற்பைன ெசய்  வ கிேறாம். 

மிளகின் உற்பத்திையப் ெப க்க ம், சமெவளியி ம் மிளைக விைளவிக்க ம் என்பைதக் 

கண்கூடாக  ெமய்ப்பிக்க ம்தான் விைலையக் குைறத்  விற்பைன ெசய்கிேறாம். மிளகு சாகுப  



குறித் ப் பயிற்சிைய ம் வழங்குகிேறாம். ெதாழில் ட்ப ஆேலாசைன ேதைவப்ப பவர்க க்கு 

உதவக் காத்தி க்கிேறாம். 

இப்ேபா , தஞ்சா ர், ெபாள்ளாச்சி, க ர், ஈேரா .. ஆகிய பகுதி விவசாயிகள் ஆர்வத்ேதா  

ெதன்ைன, பாக்குத் ேதாட்டங்களில் மிளைக நட் ப் பராமாிக்கிறார்கள். விைரவிேலேய, இ  

மற்ற விவசாயிகள் மத்தியி ம் வரேவற்ைப் ெப ம்” 

ஏற்கா , ேதாட்டக்கைல ஆராய்ச்சி நிைலயத்தின் வழிகாட் தல் ப  மிளகு சாகப  

ெசய் ள்ளவர்களில், இதய சிகிச்ைச நி ணரான டாக்டர். பாலகி ஷ்ண ம் ஒ வர். ேசலம் 

மாவட்டம், ேகாேனாிப்பட் யில் உள்ள தன் ைடய 12 ஏக்கர் பாக்குத் ேதாட்டத்தில் மிளகுக் 

கன் கைள சமீபத்தில் நட  ெசய் ள்ளார்.  

12” ஏக்கர்  பாக்குத் ேதாட்டத்தில் பரவலாக 150 ெதன்ைன மரங்க ம் இ க்கு. ஒ  பாக்கு 

மரத்திற்கு ஒ  மிளகுக் கன்  தம் எட்டாயிரம் கன் கள் நட் க்ேகாம். பாக்கு மரத்தின் 

அ ப்பகுதியி ந்  அைர அ  தல் ஒ  அ  வைர இைடெவளி விட்  மிளகுச் ெச ைய 

நட ம். ஆத்  ஓரமாக எங்க ேதாட்டம் இ ப்பதால் பாசன வசதிக்கு பஞ்சமில்ைல. எப்ப ேம 

ஈரப்பதம் இ க்குற மாதிாி பார்த் க்குேவாம். 

ெதன்ைன, பாக்கு, மிளகு என்  எல்லா பயிர்க ேம  ேகாழி எ , க ம் ச் சக்ைக கம்ேபாஸ்ட், 

ெதா ரம்தான் ேபாட்  பராமாிக்கிேறாம். இப்ேபா ெச கள் ெசழிப்பாக வளர்ந்  நல்லாேவ 

ெகா  ஏற ஆரம்பித்தி க்கு. நிச்சயமாக நல்ல மகசூல் எ க்க ம் என்றார். 

ெதாடர் க்கு  

ஏற்கா , ேதாட்டக்கைல ஆராய்ச்சி நிைலயம், 

ெதாைலேபசி : 04281 – 222456. 

ெப மாள், அைலேபசி : 93454 – 13007. 
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