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மணப்வபகாருள மகாண்பு

சே. வமயயப்பன் எம. ஏ.
அண்ணகாமவலப் பல்கவலக்கழகம

ஏலக்ககாய மணப் வபகாருளும, மருந்துப்
வபகாருளும ஆகும. உணவுக்குச் சுவவயூட்டும.
உடலுக்கு நலம ஊட்டும. அறுசுவவ உணவில்
சுவவவய அதிகரிப்பதற்கும, நறுமணம வபறச்
வசேயவதற்கும ஏலக்ககாய பயன்படுகிறது. இந்திய
நகாடு மணப்வபகாருளுக்கு வபயர் வபற்ற நகாடு.
இந்தியர்கள மணப்வபகாருவளப் பயன்படுத்திய
திறத்திவன சவதககால இலக்கியங்கள

சபசுகின்றன. இந்திய மணப் வபகாருளின்
மகாண்பிவன வவளிநகாட்டு யகாத்ரிகர்களும
வியந்து சபகாற்றியுளளனர். ஏலக்ககாயும,
கிரைகாமபும வநடுங் ககாலமகாகப்
பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தவதத் தமிழ் இலக்கி
யங்கள விரிவகாகப் சபசுகின்றன. மவலயில்
சதகான்றும வபகாருளகவளப் பற்றி மவலவளம
சபசும சபகாது இலக்கிய ஆசிரியர்கள எழில்படக்
கூறியுளளனர்.
ஏலக்ககாய பற்றி தமிழில் வவளிவரும முதல் நூல்
இது. ஏலக்ககாய வகாரியத்தில் நீண்டநகாட்கள பணி
வசேயத திரு. பூவவ, எஸ. ஆறுமுகம இந்நூவல
சிறப்பகாக எழுதியுளளகார். ஏலக்ககாயின் இயல்பு,
அவத விவதப்பதற் சகற்ற நிலம, விவதக்கும
ககாலம, உரைமிடுதல், கவள வயடுத்தல், ககாய
பறித்தல் முதலியனவற்வறயும கூறி யுளளகார்.
ஏலக்ககாயின் விவல பற்றியும விவளச்சேல்

அளவு, ஏற்றுமதி விவரைம எல்லகாம இந்நூலில்
பகுத்தும வதகாகுத்தும கூறப்வபற்றுளளன. ஒரு
வபகாருவளப் பற்றிய எல்லகா அமசேங்களும
வண்ணம, வடிவம, வபகாருள, இயக்கம, பயன்,
அவமப்பு பலவற்வறயும எவ்வவவ்வவகயில்
விளக்க இயலுசமகா அவ்வவ்வவகயில்
விளக்கியுளளகார்.
ஆசிரியர் பூவவ. ஆறுமுகம சிறுகவத, நகாவல்
முதலிய பவடப்பிலக்கியங்களில் அரைசின்
பரிவசேயும பலரின் பகாரைகாட்வடயும வபற்றவர்.
சிறந்த பத்திரிவகயகாசிரியர். எதவனயும
எளிவமயகாகக் கூறும திறத்தினர். நீண்ட ககாலமக
எழுதிவரும எழுத்தகாளர். தமமுவடய
எழுத்துலக அனுபவங்கவளவயல்லகாம அழகு
ஓவியமகாக ஆக்கி வருபவர். புகழ் வபற்ற
ஆசிரியர் பூவவ. ஆறுமுகம புதுவவக
நூல்கவளப் பவடப்பதிலும சிறந்தவர்

என்பதற்கு இந்நூல் ஒர் எடுத்துக்ககாட்டு.
ஏலக்ககாயின் எல்லகா வவகப் பயன்கவளயும
ஆசிரியர் மணக்க மணக்க எழுதியுளளகார்.
புகழ் மணம பரைப்பி வரும மணிவகாசேகர்
பதிப்பகம வவளளிவிழகா ஆண்டில் ஏலக்ககாயின்
மணம தமிழ் கூறும நல்லுலகம எங்கும பரைப்ப
முன்வந்துளளது. துவறசதகாறும தமிழுக்கு வளம
சசேர்க்கும பதிப்பகத்திற்கு சமலும புகழ் மணம
கூட்டுகிறது.

எண்ணிப் பகார்க்கிசறன்
தமிழ்ப் பவடப்பு இலக்கியத் துவறயிசல
வவளளி விழகாக் வககாண்டகாடிய நிவலயில்,
பத்திரிவகத்துவற எழுத்துப் பணிகவளத்
வதகாடர்ந்த எனக்கு பகாரைதத்தின் பிரைதமர்
மகாண்புமிகு அன்வன இந்திரைகா ககாந்தியின் கீழ் ஓர்
அரைசு ஊழியனகாகப் பணிபுரியக்கூடிய ஒரு
நல்வகாயப்புக் கிட்டியவதன்றகால், அவத
ஆண்டவனின் ஒர் அருட் வககாவட என்பதகாகசவ
அரைசுப் பணியினின்றும ஒயவுவபற்ற
இந்சநரைத்திலுமகூட நகான் கருதுகிசறன்! அந்த
நல் வகாயப்பின் விவளபலனகாகசவ, ஏலக்ககாயின்
கவதவயப் பற்றி—இந்திய ஏலக்ககாயின் நறுமண
இன்சுவவ வபகாதிந்திட்ட வரைலகாற்வறப்பற்றி—
உங்களுக்கு எடுத்துவரைக்கும வபகாறுப்பும
எனக்கு இப்சபகாது விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது
சபகாலும!

நறுமணப் வபகாருட்களின் ரைகாணி ஏலக்ககாய.
ஐயகாயிரைம ஆண்டுகளுக்கும சமலகான
வரைலகாற்றுச் சிறப்வபக் வககாண்டு, இன்று உலக
நகாடுகளிவடசய வரைலகாறு பவடத்து வருவதும
குறிப்பிடத் தக்கது. சமலும, பகாரைதத்
திருநகாட்டுக்கு ஆண்டுசதகாறும ர. 50 சககாடிக்கும
கூடுதலகாகசவ அந்நியச் வசேலகாவணிவயயும
ஈட்டித் தருகிறது.
ஏலக்ககாயின் வளர்ச்சிக்ககாக இந்திய அரைசின்
நிர்வகாகப் வபகாறுப்பின் கீழ் இயங்கிவரும
ஏலக்ககாய வகாரியம’ அண்வமயில், ஏப்ரைல் 14 ஆம
நகாளில் வடக்சக ஹரித்துவகாரில் நடந்த
சிறப்புமிக்க 'குமபசமளகா' விழகாவிசல ஏலக்ககாய
மணம பக்தர்களிவடசய பரைவிக்கிடந்த
அதிசேயத்வதச் வசேயதி ஏடுகளில்
படித்திருப்பீர்கள! இந்தப் புதிய ஏற்பகாட்டிவனச்

வசேயத வபருவமக்கு வகாரியத்தின் புதிய தவலவர்
திரு. சக. எம. சேந்திரைசசேகர் உரியவர் ஆகிறகார்.
சகரைளத்து மண்ணிசல வககாச்சி எர்ணகாகுளத்தில்
இயங்கிவரும வகாரியத்தில் தமிழ்
எழுத்தகாளனகாகிய நகான் வபகாது விளமபரைத்துவற
மற்றும 'ஏலக்ககாய' ஏடு ஆகியவற்றில் என்
பணிவய ஆரைமபித்துத் வதகாடர்ந்த அந்த 1974-84
ககாலக்கட்டத்தில் எனக்குத் தமிழ்த் தவலவரைகாக
வகாயத்த வபருந்தவக திருமிகு டி. வி.
சுவகாமிநகாதன் ஐ. ஏ. எஸ. பிறகு, சபரைகாசிரியர் சக.
எம. சேகாண்டி, பின்னர், தமிழகம சேகார்ந்த திரு. எஸ.
ஜ. சுந்தரைம, பிறகு, சகரைளக்ககாரைர் திரு.
சமகாகனசேந்திரைன் ஆகிசயகாரும வகாரியத்தின்
தவலவர்களகாகப் வபகாறுப்சபற்று, ஏலக்ககாய
வளர்ச்சியின் கீழ் ஏலச்சேகாகுபடி,
ஏலச்சேகாகுபடியகாளர்கள மற்றும ஏலத் சதகாட்டப்

பணியகாளர்களின் சமமபகாட்டுக் ககான பல்சவறு
திட்டங்கவள நவடமுவறப் படுத்தினகார்கள.
வதகாட்ட இடம பூ மணக்கும என்று பகாடினகார்
கவியரைசு.
இந்த உண்வம ஏலக்ககாயக்குச் சேகாலவும
வபகாருந்தும.
வகாரியத்தின் கிவள அலுவலகம ஒன்வறத் தமிழ்
நகாட்டிலும திறக்க சவண்டுவமன்று விருமபியது
வகாரியம! நகான் இவணப்புத்துவற அதிககாரியகாகப்
பதவி உயர்வு வபற்சறன். தமிழ் மண்வண
மிதித்சதன்; வகாசேமிகு ஏலக்ககாய மணத்தில்
சதமதுரைத் தமிழ் மணமும கலந்தது.
வசேன்வனயில் நவடவபற்ற கண்ககாட்சிகளிலும
சேரி, வர்த்தகப் வபகாருட்ககாட்சியிலும சேரி
வபகாதுமக்கள விவல மதிப்பு மிகுந்த
ஏலக்ககாவய விவலச் சேலுவகசயகாடு வபறவும

வழி வசேயசதன். வகாவனகாலி மற்றும
வதகாவலக்ககாட்சியிலும ஏலமணம பரைப்பியதும
உண்டு; தமிழ் ஏடுகளில் வபருமபகாலகானவவ
ஏலச்வசேயதி விருமபி வவளியிட்டன. வசேயதித்
திவரைப்படங்களும தயகாரிக்கப்பட்டன: உண்வம
தகான்!—இந்திய ஏலக்ககாயின் வசேல்வகாக்கும
புகழும உலக அரைங்கிசல வககாடிகட்டிப்
பறந்தன; பறக்கின்றன.
பண்வடத்தமிழ் இலக்கியங்களகான
குறுந்வதகாவக, சீவக சிந்தகாமணி, சிலப்பதிககாரைம
சபகான்றவற்றில் ஏலக்ககாய மணக்கும. தவிரை,
ஏலக்ககாயக்குப் பக்தி மணமும உண்டு.
திருவகாசேகத்திசல, 'ஏலவகார்குழலிமகார்' என்பதகாக
ஏலக்ககாய மூலம வபண்டிர்
சிறப்பிக்கப்படுவவதயும ககாண்கிசறகாம.

என்னுவடய பதவிக் ககாலத்தின் கவடசி நகாட்கள
உணர்ச்சி பூர்வமகானவவயகாகசவ அவமத்தன!
வதகாவலக் ககாட்சியில் ஏலக்ககாய பற்றிய
என்னுவடய சபட்டி ஒன்றும
ஒளிபரைப்பப்பட்டது. அப்சபகாது,
வதகாவலக்ககாட்சிக்ககாக நகான் எழுதிய
பகாடவலயும இப்சபகாது நகான் எண்ணிப்
பகார்க்கிசறன்.
"எங்கள ரைகாணி, ஏலக்ககாய ரைகாணி!
எங்வகங்கும வகாழ்கின்ற இனிய ரைகாணி!
நறுமணப் வபகாருட்களின் ரைகாணி—உலகில்
நறுமணச்சுவவயுடன் பவனி வருவகாள!
இந்தியநகாசட ஏலக்ககாயின் அன்புத் தகாயவிடு;
இனிதகான சமற்குமவலத் வதகாடரின்
ககாடுகளிசல

சிந்துகின்ற இதமகான தட்பவவப்பச் சூழலிசல
சிணுங்ககாமல் வளர்ந்திடும நுட்பமிகு ஏலச்வசேடி!
இந்திய ஏலக்ககாயின் வதகாழில் துவறயில்
ஏற்றங்கள கண்டுவரும ஏலக்ககாய வகாரியத்தின்
பந்தமிகு வசேயற்பணிகள இந்திய ஏலக்ககாவயப்
பந்தமுடன் பகாரினிசல வளர்த்து வகாழ்த்தும!"
ஏலக்ககாயின் நறுமண இன்சுவவயிசல,
ஏலக்ககாயப் பண்பகாடும பண்பகாட்டுப் பகாடல்
வகாஞ்வசேயுடன் பிறந்திடக் சகட்கவகா சவண்டும!
முன்னர், நகான் எழுதிய அன்வன வதசரைசேகா நூவல
மணிவகாசேகர் பதிப்பகத்தினர் சிறப்புற
வவளியிட்ட்னர். இப்சபகாது, ஏலக்ககாயின்
கவதவயச் வசேகால்ல அவர்கள எனக்கு நல்ல
வகாயப்புத் தந்திருக்கிறகார்கள. என்
எழுத்துக்களில் அன்பும பகாசேமும வககாண்ட

சபரைகாசிரியர் திரு. சே. வமயயப்பன் அவர்கள
எனக்குக் கிவடத்திட்ட சேவடயப்ப வளளல்
பட்டியலில் குறிப்பிடத்தக்க இடத்வதப்
வபற்றிருப்ப்து குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழ் ஆர்வலர்களகாகிய நீங்கள தமிழ்
இலக்கியத்தின் பல்சவறு துவறகளிலும நகான்
எழுதியுளள எத்தவன எத்தவனசயகா நூல்களின்
வகாயிலகாக என்வன—உங்கள பூவவவய நன்கு
அறிவீர்கள!—உங்கள அன்பும ஆதரைவும
உயர்ந்தவவ; மனம உயர்த்திக் வககவள
உயர்த்திக் குமபிடுகிசறன்.
ஒன்று:
ஏலக்ககாயக்குக் கிவடக்கின்ற மரியகாவத
இப்சபகாது என்மூலம இலக்கியபூர்வமகாகவும
அவமந்துவிட்டதில் நகான் வமயயகாகசவ
மகிழ்ச்சி அவடகிசறன்.

வணக்கம.
பூவவ எஸ. ஆறுமுகம

1. ஏலக்ககாய ரைகாணி!

ந்றுமணப் வபகாருட்களின் ரைகாணிவயன ஏற்றிப்
சபகாற்றப்படும ஏலக்ககாய, இந்தியத் துவணக்
கண்டத்தின் வரைலகாற்றிசல கிட்டத்தட்ட
ஐயகாயிரைம ஆண்டுகளின் வபருவமவயயும
வபருமிதத்வதயும வககாண்டு விளங்குகிறது! —
இந்திய ஏலக்ககாய, அதன் நறுமண
இன்சுவவயின் பயனகாகவும பலனகாகவும,
இன்று உலகத்தின் அரைங்கத்திசல வககாடிகட்டிப்
பட்வடகாளி வீசிப் பறந்து வககாண்டிருக் கிறது! —
ஆகசவதகான், உலகத்தின் நகாடுகள எல்லகாம
இந்திய ஏலக்ககாவய விருமபி வரைசவற்றுப்
பயன்படுத்திப் பயன் அவடந்தும வருகின்றன!
சிறிய ஏலக்ககாய

இந்திய நகாட்டிசல, வனப்பும வளமும
வககாழித்திடும சமற்கு மவலத் வதகாடர்ப்
பகுதிகளில், சகரைளம, கர்நகாடகம மற்றும
தமிழ்நகாடு ஆகிய மகாநிலங்களில் இயற்வக
அன்வனயின் சீதனங்களகாகத் திகழ்ந்திடும
ககாடுகளிலும ககாடுகளிலுளள மரைங்களின்
நிழல்களிலும ஏலக்ககாயச் வசேடிகள தவழத்தும
வசேழித்தும வளருகின்றன; வளர்ச்சி
அவடகின்றன. உணர்ச்சிமிக்க இந்தச் சிறிய ரைக
ஏலக்ககாயச் வசேடிகளுக்குத் தகாவரை இயலில்
'எல்ட்சடரியகா ககார்டசமகாம' (Elettaria
Cardamomum) என்று தனிப்பட்ட வபயர்
வழங்கப்படுகிறது; இவற்றுக்கு நிரைந்தரைப் பசுவம
மிகுந்த, இனிவமயகான இயற்வகச் சூழலின்
ஈரைப்பதமதகான் ஜீவநகாடி. சுமகார் 750 மீட்டர் முதல்
1500 மீட்டர் வவரையிலகான, குன்றும குன்று சேகார்ந்த
பிரைசதசேங்களதகாம ஏலச் வசேடிகளின்

ஆசரைகாக்கியமகான வளர்ச்சிக்கு வகாழ்வு தரும. 150
வசே. மீ. அளவிற்குக் குவறவுபடகாத வருடகாந்தரை
மவழ பரைவலகாகப் வபயவதும ஏலக்ககாயக்கு
நல்வகாழ்வு தரும!
வபரிய ஏலக்ககாய
வபரிய ரைக ஏலக்ககாய, (Amomum Subultarum)
இமயமவலப் பிரைகாந்தியங்களிசல, சிக்கிம,
சமற்கு வங்ககாளம மற்றும அஸஸகாம ஆகிய
இந்திய மகாநிலங்களில் விவளச்சேல்
வசேயயப்படுகிறது.
இதுவும விவல மதிப்புக் வககாண்ட
பணப்பயிரைகாகசவ கருதப்படும.
வபரிய ரைக ஏலக்ககாய விவளச்சேலிலும இந்திய
நகாடு தகான் முன்னணியில் நிற்கிறது. மத்தியக்

கிழக்கு நகாடுகளில் முக்கியமகாக வபரிய
ஏலக்ககாய வசேல்வகாக்குப் வபற்றுளளது!
பூடகான், சநபகாளம ஆகிய பகுதிகளிலும இந்த
வவக ஏலம விவளயும.
அருணகாசேலப் பிரைசதசேம, நகாககாலந்த், சமககாலயகா,
அஸஸகாம, மணிப்பூர் மற்றும திரிபுரைகா
பகுதிகளிலும இந்தியப் வபரிய ஏலக்ககாய
புதிதகாகச் சேகாகுபடி வசேயயப் பட்டு வருகிறது.
இந்திய நகாட்டின் இமயமவலப்
பிரைகாந்தியங்களில் 10 முதல் 33° சி. அளவிலகான
சீசதகாஷ்ண நிவலயில், 1000 மி. மீ - 1500 மி. மீ.
மவழ அளவில் வபரிய ஏலச் வசேடிகள
தவழத்தும வசேழித்தும வளர்ச்சி
அவடகின்றன. இஞ்சி இனம!

இஞ்சி இனம சேகார்ந்த ஏலக்ககாய, வகாசேவனத்
திரைவியங்களின் ரைகாணிவயனப் வபருவமசயகாடும
வபருமிதத்சதகாடும புகழப்படுவதகால், இது
விவலமதிப்புமிக்க வர்த்தகப் வபகாருளகாகவும
விளங்கி வருகிறது; சமலும குறிப்பிடத்தக்க
பனப்பயிரைகாகவும மதிக்கப்படுவதகால்,
ஏலப்பயிர்ச் சேகாகுபடி கூடுதலகான
வசேலவினங்கவளக் வககாண்டதகாகவும
அவமகிறது.
1966 ககாலக் கட்டத்தில், ஏலக்ககாயச் சேகாகுபடியின்
பரைப்பளவு ஏறத்தகாழ 72,000 வஹக்சடர் அளவில்
அவமந்தது. தற்சபகாது, 1985 ககாலக் கட்டத்தில்
அது, கிட்டத்தட்ட 1,00,000 வஹக்சடர்
பரைப்பளவிற்கு வளர்ச்சியும முன்சனற்றமும
அவடந்துளளது!

ஆரைமபக் ககாலத்தில், தகாவரைங்கவளப் சபகாலசவ,
ஏலச் வசேடிகளும பயிர் வசேயயப்பட்டன! —
வசேடிகளின் நடுத்தண்டுகவள நட்டு
வளர்த்ததகால், சநகாயத் தகாக்குதல் அதிகரித்தது;
எனசவ, விவதப்பு முவற பின்னர் நவட
முவறப்படுத்தப்பட்டது. நகாற்றுப்
பண்வணகளிசல விவத விவதத்து,
நகாற்றுக்கவள வளர்த்து, வளர்த்த நகாற்றுக்கவளப்
பிடுங்கி அவற்வறத் தகாய நிலங்களில் நடவு வசே
யது சபணிக் ககாத்து வளர்க்கும சவளகாண்வம
முவறதகான் இக்ககாலத்திசல
சிலகாக்கியமகானதகாகக் கருதப்பட்டு வருகிறது!
ஏலக்ககாயப் பயிர் விவளச்சேலின் ககால
அட்டவவன கீழ்க்கண்டவகாறு அவமயும:
அக்சடகாபர் – நவமபரில், விவதப்பு.
ஜஜூன் – ஜஜூவலயில், மறுநடவு.

ஆகஸட் – வசேப்டமபரில், ககாய
எடுப்பு — அறுவவட!
ஆமகாம; வபகாதுவகான ககால நிர்ணயம இது! —
ஏலக்ககாயப் பயிர்ச் சேகாகுபடிக்ககான
நவடமுவறயின் வபகாதுப் பவடயகான ககால
அட்டவவணயில், ஏலக்ககாயின் விவதப்பு
நகாளிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள கழித்துத்தகான்
ஏலச் வசேடிகள பலன் வககாடுக்கத் தவலப்படும
என்பதும, ஏலச் வசேடிகளின் ககாய எடுப்பு —
அறுவவட வபகாதுவகாகசவ ஆகஸட் –
வசேப்டமபர் ககாலக் கட்டத்திசலசய அவமயும
என்பதும தவலப்புச் வசேயதகாகிறது.
வதன் இந்திய மகாநிலங்களில், ஏலக்ககாய
விவசேகாயத்தில் அன்றும சேரி, இன்றும சேரி,
சகரைளமதகான் முன்னணியில் அவமந்து
வருகிறது! — கி.பி. 1896 ஆம ஆண்டு

வவரையிலும, ஏலப்பயிர் விவளச்சேலில் சகரைள
மகாநிலமதகான் ஏகசபகாகச் வசேல்வகாக்குப் வபற்று
விளங்கியது! - இந்திய நகாட்டின் வமகாத்த
விவசேகாயப் பரைப்பிசல, 60 சேதவீத அளவிலும,
இந்தியத் சதசேத்தின் வமகாத்த ஏலச் சேகாகுபடியில்
74 சேதவீத அளவிலும, சகரைளத்தின் பங்கு — பணி
அவமந்திருப்பதகாகவும நடப்புப் புளளிக்கணக்கு
வசேகால்லும!
வதன் இந்தியகாவிசல, சிறிய ரைக ஏலக்ககாயின்
சேகாகுபடி தகான் வபகாதுவகாகவும பரைவலகாகவும
சமற்வககாளளப்பட்டு வருகிறது. இவ்வழியில்,
சகரைளம, கர்நகாடகம மற்றும தமிழ்நகாடு ஆகிய
வதன் மகாநிலங்களில் குன்று சேகார்ந்த பசுவம
மிகுந்த வனப்புறங்களில் ஏலக்ககாய
சவளகாண்வம முதன்வம வபற்று விளங்கும.
மகாவீரைவன மயங்கச் வசேயத அதிசேயம!

பகாருக்குளசள நல்ல நகாடகாகத் திகழும பகாரைதத்
திருநகாட்டில், ஐயகாயிரைம ஆண்டுகளுக்கும
கூடுதலகான மரைபு வழிப்பட்ட வரைலகாற்றுச்
சீசரைகாடும சிறப்சபகாடும உயிர் வகாழும ஏலக்ககாய,
நறுமணப் வபகாருட்களகான கிரைகாமபு, மிளகு,
மஞ்சேள சபகான்றவற்றின் ரைகாணியகாகவும
திகழ்வது வபகாருத்தம உவடயதுதகாசன?
சேரித்திரை மகாவீரைன் அவலக்சேகாந்தவரை அன்வறக்கு
இந்திய நகாட்டின்மீது பவடவயடுக்கத் தூண்டிய
ஓர் அதிசேயப் வபகாருள என்ன, வதரியுமகா?—
அதுதகான், நறு மணமும இன்சுவவயும பூண்ட
இந்திய ஏலக்ககாய!– இச்வசேயதி, ஏலக்ககாயின்
கவதக்கு வரைலகாற்று அந்தஸவத வழங்கி
இன்வறக்கும வபருவம அவடந்து வருவதும
உண்வமதகான்!
இன்னுவமகாரு வரைலகாற்று நிகழ்ச்சியும உண்டு.

வககாலமபஸ இந்தியகாவவக் கண்டுபிடிக்கப்
புறப்பட்டு, கவடசியில் அவமரிக்ககாவவக் கண்டு
பிடிக்கத் தூண்டுதல் ககாரைணமகாக அவமந்ததும.
இந்திய நகாட்டின் ஏற்றமிகு ஏலக்ககாயதகாசன!
ஜனவரி முதல் அடிநிலத்துத் தண்டினின்றும
உருவகாகிப் புறப்பட்டு மண்ணிற்கு வவளிசய
தவலநீட்டத் வதகாடங்கும இந்தக் வககாமபுகளின்
கணு இவடப் பகுதிகளிசல, ஏப்ரைல் வதகாடங்கிப்
பூக்கள பூக்கத் வதகாடங்கும; பூச்சேரைங்கள
உருவகாகத் தவலப்படும; பூத்த மூன்று
மகாதங்களுக்வகல்லகாம ககாயகள
உருவகாகிவிடுகின்றன. சிறுசிறு ககாமபுகசளகாடு
சதகான்றுகின்ற ஏலக்ககாய வித்துவறகள தகாய
நிலத்தின் மண்ணின் சமற்பரைப்பில் தவழ்ந்து
விவள யகாடவும ஆரைமபித்துவிடும.

ஆசரைகாக்கியமகான ஏலச்வசேடி சேரைகாசேரியகாக 2 மீட்டர்
முதல் 4 மீட்டர் வவரையிலகான உயரைத்திசல
வளர்கிறது: வளர்ச்சி அவடகிறது. சேம அளவில்
ஒடுங்கி நீண்ட இவலகள ஈட்டி சபகான்ற
அவமப்புடன் இருவரிவசேகளிலும
சின்னஞ்சிறிய இவலக்ககாமபுகளுடன்
சதகான்றும.
பருவமவழ ஜஜூன்–ஜஜூவலயில்
வதகாடங்கியவுடன், நகாற்றுக்கள மறுநடவு
வசேயயப்பட்டு, மூன்று ஆண்டுகள கழித்துத்தகான்
வபகாதுவகாக ஏலச்வசேடி பூத்துக் ககாயக்கத்
வதகாடங்கிய சபகாதிலும, வர்த்தக ரீதியிசல
லகாபகரைமகான விவளச்சேல் நகான்ககாவது
ஆண்டிசலதகான் கிவடக்கத் வதகாடங்கும.
ஏலக்ககாய விவளச்சேலின் ககாய எடுப்புக்கு,
அதகாவது அறுவவடக்கு உகந்தககாலம ஆகஸட்–
வசேப்டமபரிசலசய அவமயும.

வபகாதுப்பவடத் சதகாற்றம
உலகம முழுவமக்கும வபகாதுவகாகவும
வபகாதுப்பவடயகாகவும விளங்கும தகாவிரைனத்தில்
எத்தவன எத்தவனசயகா வவககளும
உட்பிரிவுகளும இயற்வகயிசலசய
அவமந்துளளன என்பது உண்வமதகான்—
அவற்றிசல, பல்லகாண்டுக் ககாலத்திற்கு உயிர்
வகாழக்கூடிய தனி இயல்பு வககாண்டதகாக
விளங்கும ஏலக்ககாயச் வசேடிக்கு வகாயத்திட்ட
இச்சிறப்வப இயற்வகயின் அருட்வககாவட
என்சறதகான் மதிப்பிடல் சவண்டும!
ஏலச்வசேடியின் சவர்கள புறப்படுவதற்ககான
அடிநிலத்தண்டு, சேகாகுபடி நிலப்பரைப்பின்
அடியிசலசய நிவலத்திருக்கும. இந்தத்
தண்டிலிருந்து சதகான்றும இளந்தளிர்க்
வககாமபுகள ககாற்சறகாட்டத்திசல

அவசேந்தகாடியவகாறும; சேகாயந்தகாடியபடியும
வவளிப்புறத்திசலசய அவமந்திருக்கும,
இப்வபகாது விதி மீண்டும நிவனவுக்குரிய
குறிப்பகாகசவ அவமயும!
ஏலச்வசேடி நுட்பமகான தன்வம உவடய
அபூர்வமகான தகாவரைம!
ஊட்டச்சேத்துக்கள மிகுந்த மண் வளமும,
சேகஜமகான ஈரைப்பத நிவலயும, சீரைகான நிழல்
அவமப்பும, மிதமகான தட்பவவப்ப நிலவரைமும
ஏலச்வசேடிகளின் ஆசரைகாக்கியமகான வளர்ச்சிக்கும
வகாழ்வுக்கும வபருந்துவண வசேயயும. ஆகசவ,
ஏலச்சேகாகுபடி முவறயில், முவறயகான வசேடிப்
பகாதுககாப்பு நடவடிக்வககவளயும
விஞ்ஞகானப்பூர்வமகான நவடமுவறச்
வசேயற்பணிகவளயும ஆர்வத்துடனும
அக்கவறயுடனும ஏல விவசேகாயிகள

சமற்வககாண்டகால், விவளச்சேல் அசமகாகமகாகப்
வபருகும வகாயப்பும, ஆதகாயம கணிசேமகாகக்
கூடுதலவடயும வசேதியும ஏற்படசவ வசேயயும.

2. ஏலச்வசேடியில் ரைகம மூன்று

வதன் இந்தியகாவில் சகரைளம, தமிழ்நகாடு,
கர்நகாடகம ஆகிய மகாநிலங்களில், என்வறன்றும
பசுவம வககாழிக்கும ககாடுகள தவழத்துச்
வசேழித்துப் படர்ந்து பரைவிக்கிடக்கின்ற சமற்கு
மவலத் வதகாடர்ச்சிப் பகுதிகளில் பரைவலகாகவும
தீவிரைமகாகவும பயிர்வசேயயப்பட்டு வருகின்ற
சிறிய ரைக ஏலக்ககாயச் வசேடிகளிசல, மூன்று
பிரிவுகள உண்டு.
அவவ:
'வமசூர் வவக'
'சமலபகார் ரைகம'
'வழுக்ககா இனம'.

ஏலச்வசேடிகளின் வடிவ அவமப்பின்
இயல்புகவள உணர்ந்தும அவற்றின்
குணநலன்கவளக் கண்டும இந்த மூன்று வவகச்
வசேடிகவளயும இனம கண்டு வககாளளவும
முடியும!
ஏல விவசேகாயத்தில் சகரைளமதகான் முதன்வமயகான
நிவலவயப்வபற்று விளங்குகிறது.
வமசூர் ரைகம
ஏலக்ககாயச் வசேடியின் வமசூர் ரைகம உறுதி
மிகுந்தது: 2-3 மீட்டர் உயரைம வளரும. நீண்ட
ககாமபுகளுடன் கூடிய இவலகள இருண்ட,
அழுத்தமகான பச்வசே நிறத்தில் அகன்றும
வமன்வமயகாகவும அவமந்திருக்கும; பூங்
வககாத்துக்கள நிமிர்ந்திருக்கும; ககாயகள–
வித்துவறகள நீண்ட வட்டவடிவமகாக வளரும;
முதிரும. ஒவ்வவகாரு வககாத்திலும வித்துவறகள

நிவறந்திருப்பது இந்த ரைகச் வசேடியின் சிறப்பு
அமசேம. கடல் மட்டத்திற்கு சமல் 900 மீட்டர்
முதல் 1200 மீட்டர் வவரையிலும உயர்ந்துளள
நிலப்பரைப்பில் பயிர் வசேயது உயர்விவளச்சேல்
வபறுவதற்கு உகந்தது வமசூர் ரைக ஏலச்வசேடி!
மலபகார் இனம
நடுத்தரைமகான உருவ அவமப்புடன் சுமகார் 2
மீட்டர் அளவிசலசய வளர்ச்சியவடயும தன்வம
வககாண்ட மலபகார் இன ஏலக்ககாயச் வசேடிகளின்
இவலகள நீண்டும குறுகியும ககாணப்படும.
இவலக்ககாமபுகள கூட சிறுத்துத்தகான் இருக்கும;
வமசூர் ரைகத்தினின்றும மகாறுபட்ட அளவிசல,
மலபகார் வவகச் வசேடியின் பூச்சேரைங்கள தவல
சேகாயந்து குப்புறப்படுத்த நிவலயில் சதகான்றும;
வமசூர் வவகமகாதிரி இந்த ரைகத்தில் கணு
இவடப்பகுதிகள நீண்டிருக்ககாமல், குறுகலகான

இவடவவளிகசளகாடுதகான் வளர்ச்சி அவடயும,
விவத உவறகள, அதகாவது ககாயகள
உருண்வடயகான வடிவத்திசலகா, அல்லது நீண்டு
உருண்வடயகான அவமப்பிசலகா உருவகாகும. 600
மீட்டர் முதல் 1200 மீட்டர் வவரை தகாழ்வகான
உயரைமுளள சேகாகுபடிப் பரைப்புகளில் விவசேகாயம
வசேயவதற்கு ஏற்றதகாகக் கருதப்படுகின்ற மலபகார்
ஏலச்வசேடிகள 'த்ரிப்ஸ' எனப்படும சேகாறு
உறிஞ்சிப் பூச்சிகளின் பயங்கரைமகான
தகாக்குதவலயும, வறட்சி நிவலவயயும சேகித்துக்
வககாளளும தன்வம வககாண்டவவ எனவும
கருதப்படும.
வழுக்வக வவக வமசூர் மற்றும மலபகார்
ரைகங்களின் ஒட்டுக்கலப்பு இனச்வசேடிதகான்
வழுக்வக ரைகம சேகார்ந்த ஏலச்வசேடி!— எனசவ,
சமற்கண்ட இருவவகச் வசேடிகளின் நடுத்
தரைமகான குணகாதிசேயங்கள இந்த ரைகச் வசேடிகளில்

பரைவலகாகக் ககாணப்படுவதும இயல்புதகாசன?
சமலும, வமசூர் வவகச் வசேடிகவளப் சபகால,
இவவயும கட்டுறுதி வகாயந்தவவ. இவலகள
நல்ல பச்வசே வண்ணத்தில், வண்ணம வபற்றுத்
திகழும. பூங்வககாத்துக்கள வசேமபகாதி அளவிசல
சமசல சநகாக்கியவகாறு நிமிர்ந்திருக்கும;
ஏலக்ககாய வநற்றுக்கள—வித்துவறகள
பருமனகாகவும எடுப்பகாகவும சதகான்றும.
சுற்றுச்சேகார்புச் சூழ்நிவலகளுக்கு ஏற்றவகாறு
இயங்கும இயல்பு வககாண்டவவ என்பது
மலபகார் ஏலச் வசேடிகளின் நல்ல குணம:– வமசூர்
ரைகம மகாதிரிசய வழுக்வக வவகயும 900 மீட்டர்
முதல் 1200 மீட்டர் வவரையிலகான உயரைத்திசல
ஆசரைகாக்கியமகாகசவ வளர்கின்றன; வளர்ச்சி
அவடகின்றன.
பிற இனங்களில் சில

ஏலக்ககாய சவளகாண்வமயில் பரைபரைப்பகாகவும
பரைவலகாகவும முக்கியம வபற்று விளங்கும
'மலபகார்', 'வமசூர்' மற்றும 'வழுக்ககா' ஆகிய
மூன்று பிரைதகானமகான ரைகங்கவளத் தவிரை,
இன்னும பல கலப்பு வவகச் வசேடிகளும ஏலத்
சதகாட்டப் பண்வணகளிசல உற்பத்தி
வசேயயப்படுவதும உண்டுதகான்! - பல்சவறு குண
இயல்புகவளக் வககாண்ட கலப்பு வவக
ஏலச்வசேடிகளில், வகாலயகார் ரைகம குறிப்பிடத்
தக்கது; இதன் விவதக் ககாயகள நீண்டும
ஒடுங்கியும ஒசரை அளவில் உருவகாகும.
அடுத்தது, துவகாலவல்லி இந்த ரைகத்தில்
பூச்சேரைங்கள பல பகாகங்கவளக் வககாண்டதகாக
விசித்திரைமகாக அவமத் திருக்கும. சமலும,
ஏலக்ககாயகள இளஞ்சிவப்பில் சதகான்றும;
இவல உவறகளும அடித்தண்டும பூக்களின்
அவமப்பும அழகுக் கவர்ச்சிசயகாடு

விளங்கும. 'ஆல்ஃப்வசேட்' என்பதகாகவும
ஏலச்வசேடித் வதகாகுதி உண்டு; ஏலக்ககாயில் பூக்கள
பூத்ததும, பூச்சேரைங்கள பளிச்சிடும.
'கன்னி ஏலம’, ‘மகார்சேரைகாபகாத்" சபகான்ற வவககள
சுற்றுப்புறங்களுக்குத் தக்கபடி வளரைக்
கூடியவவ. இவவ 'மலபகார்' வவகயில் சுட்டிச்
வசேகால்லப்படத் தக்கவவ; விவசேகாயச் சீசதகாஷ்ண
நிவலக்கு ஏற்றவகாறு வளர்வதில் இவற்றுக்குத்
சதர்ச்சி கூடுதல்.
வபகாதுவகாகசவ, ஏலக்ககாயச் வசேடியின்
பூக்ககாமபுகள டிசேமபர் வதகாடங்கியதுசம
வளர்ச்சியவடயத் வதகாடங்கி விடும; பூக்களின்
மலர்ச்சிவயச் வசேகால்லிக் ககாட்டும மகாதம ஏப்ரைல்;
பூமணம ஆகஸட் வவரை வதகாடரும; மண்ணின்
சேரைப்பதம சேகாதகமகாக அவமந்தகால், இந்நிவல
சமலும நீடிக்கக்கூடும. பூச்சேரைங்களின்

தவலக்ககாமபுகளில் பூக்கள சதகான்றும; இந்தப்
பூக்கள ஒசரைவயகாரு தளத்தில் மகாத்திரைம பூக்கும;
அவற்வறச் சேமமகான இரைண்டு பகாதி ஆகவும
பிரித்து விடலகாம; உதடு மகாதிரி, இரு கூறகாகப்
பிளந்தும பிரிந்தும சதகான்றும மலரின்
கீழ்ப்புறமதகான் அதன் முவனப்பகான பகுதி.
இதுசவ, சதனீப் பண்வணயகால்
உண்டகாக்கப்படும மகரைந்தச் சசேர்க்வகப் பணிக்கு
ஜீவகாதகாரைம ஆகின்றது. இதன் சூல் அணுக்கள,
கருத்தறிக்கின்ற வித்துக்களின் பரிணகாம
வளர்ச்சிவயத் தூண்டும.
ஏலக்ககாயின் பழங்கள, அதகாவது, ககாயகள
சிறிதகானவவ; அவவ மூன்று கண்ணவறகசளகாடு
கூடிய வித்துவறகளகாகவும உருப்வபறும. விவத
உவற. ஒவ்வவகான்றிலும 15-20 விவதமணிகள
அடங்கியிருக்கலகாம; அவவ 3, 4 மகாதங்களில்
முற்றி முதிர்ந்து விடும; முதிர்ந்த பின்னர், விவத

உவறகளின் உளசள அவமந்திருக்கும. விவதகள
இருண்ட பழுப்பு நிறத்வத மகாற்றிக் வககாண்டு,
பளிச்வசேன்று கறுப்பு நிறத்வத அவடயும.
ஏலக்ககாயப் பயிர்த்வதகாழிலின் நல்வளர்ச்சிக்கும
நல்வகாழ்வுக்கும அனுசேரைவணயகான இயற்வகச்
சூழலிசல ஆசரைகாக்கியமகாகத் சதகான்றுகின்ற
முதிர்ந்த வசேடி ஆண்டுக்குச் சுமகார் 2000 ககாயகள
(பழங்கள) என்னும வீத அளவிசல விவளச்சேல்
தரும. ககாய எடுப்பின்சபகாது (அறுவவட) அவவ
கிட்டத் தட்ட 900 கிரைகாம எவட தங்கும. உலரை
வவத்துப் பக்குவம வசேயது பதப்படுத்திய பிறகு
அவற்வற நிறுவவ வசேயதகால், 200 முதல் 400
கிரைகாம எவடதகான் சதறும!

3. வரைலகாற்றுப் வபருவமக்குரிய ஏலம!

பகாரைதம, பகாருக்குளசள நல்ல நகாடு; அது
பழமவபரும நகாடு. வரைலகாறு பவடத்து,
வரைலகாற்றில் வகாழ்ந்து வரும பகாரைதநகாடு —
இந்திய நகாடு, எத்தவன எத்தவனசயகா
ஆண்டுகளகாக வகாசேவனத் திரைவியங்களின்
தகாயநகாடகாகவும மரைபு வழிச் சிறப்சபகாடும
பண்பகாட்டு முவறப் வபருவம சயகாடும விளங்கி
வருகிறது! — இது உலகம அறிந்த நடப்பு!
உலகத்தின் அரைங்கத்திசல விவலமதிப்பற்ற
நவரைத் தினக் கற்களுக்கு இருந்து வந்த மதிப்பும
மரியகாவதயும இந்திய நறுமணப்
வபகாருட்களுக்கு ஏற்படலகாயிற்று.

இது வரைலகாற்றுச் சசேதி! — இதில், இந்திய
வகாசேவனத் திரைவியப் வபகாருட்கள, ஐயகாயிரைம
ஆண்டுகளுக்கு முன்னசரை மத்தியக்கிழக்கு
நகாடுகளிசல மணம பரைப்பத் வதகாடங்கிய
விவரைமும அடங்கும.

சரைகாமகாபுரியில்

இந்தியகாவின் நறுமண
விவளவபகாருளகளுக்ககாகசவ இந்தியகாசவகாடு
சேர்வசதசே வகாணிகத்வத ஏற்படுத்தி நிவலப்
படுத்திக் வககாண்ட முதற்வபருவம கட்டகாயம
அசரைபியர் கவளத்தகான் சசேரைசவண்டும! — அரைபுக்
கலகாசேகாரைத்தில் முதல் மரியகாவத வபற்ற
வபருவமயும இந்திய வகாசேவனத்
திரைவியங்களுக்சக உண்டு! பிறகு, எகிப்து

நகாட்டினர் இந்தியகாவுடன் வதகாடர்பு
வககாளளலகாயினர்.
எகிப்வதப் பவடவதகாடுத்து வவற்றிவபற்ற
சரைகாம, வகாசேவனப் வபகாருள வர்த்தகத்தில்
இந்தியகாசவகாடு. வதகாடர்பு வவத்துக்
வககாளளவும தவறவில்வலதகான் . ககாலம ஒரு
புளளிமகான் ஆயிற்சற!
இந்திய நறுமணப் வபகாருளகளுக்கு மத்தியில்
ஏலக்ககாய மனம உலகத்வத வவகுவகாகசவ
கவர்ந்தது.
வகாசேவனத் திரைவியங்களுக்குள ஒரு வகாசேவனப்
வபகாருளகாகக் கருதப்பட்ட ஏலக்ககாயக்கு
வகாசேவனத் திரைவியப் வபகாருளகளின் ரைகாணி
என்கின்ற புதிய அந்தஸது ஏற்படலகாயிற்று!
இது பழங்கவத,

உலகத்தின் நகாடுகளிசல இந்திய ஏலக்ககாவய
விருமபி வரைசவற்ககாத நகாடு எதுவுசம
கிவடயகாது!
புதிய கணக்கு இது!
இப்படியகாகத் வதகான்றுவதகாட்டு உலக மக்களின்
உளளந் வதகாட்டுப் சபரும புகழும ஈட்டிக்
வககாண்ட இந்திய ஏலக்ககாய ரைகாணி, நமது இந்திய
நகாட்டுக்கு சககாடிக்கணக்ககான ரபகாய அந்நியச்
வசேலகாவணி வருவகாவயத் தற்சபகாது ஈட்டித்
தருவதிலும உண்வமயில் ரைகாணி. யகாகசவ
திகழ்கிறகாள!—திகழ்கிறது!

4. சேகாகுபடியில் ஏலக்ககாய

ஏலக்ககாய ரைகாணி என்கிற உலகளகாவிய
உன்னதமகான புகவழச் சேமபகாதித்த நறுமண
இன்சுவவ மிக்க ஏலக்ககாய விவலமதிப்பு
மிக்கதகாகசவ கருதப்படுகிறது; அதுசபகாலசவ,
நுட்பமகான உணர்ச்சி மிக்கதகாக அவமயும
ஏலக்ககாயின் சேகாகுபடியும வசேலவு மிகுந்ததகாகசவ
கணக்கிடப்படுகிறது.
சதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட நடுத்தண்டுகள மற்றும
இளங்வககாமபுகவள நட்டு வளர்க்கப்படுகின்ற
தகாவரைங்கவளப் சபகான்று வசேழித்தும தவழத்தும
வளர்ச்சி அவடவதற்கும, விவதகளின்
விவதப்பின்மூலம இனப்வபருக்கம
அவடவதற்கும இணங்கக் கூடியதகாக

ஏலக்ககாயச்வசேடி அவமந்திருப் பதனகால்தகான்,
அது இருதரைப்புக்களிலும பற்பல மடங்குகளகாக
இனவிருத்தி அவடவதற்கும ஏற்றதகான
வகாயப்வபயும வசேதிவயயும அன்றும
வபற்றிருந்தது; இன்றும வபற்றிருக்கிறது.

பவழவமயகான விவசேகாய முவற
நல்ல ஆசரைகாக்கியத்துடன் வளர்ந்த
ஏலச்வசேடிகளின் நடுத்தண்டுகவளத்
சதர்ந்வதடுத்து, அவற்வற இரைண்டு மூன்று
இளங்வககாமபுகவள உவடயதகாகத் துண்டு
வசேயது, தயகார் வசேயயப்பட்ட குழிகளிசல
அவற்வற நட்டு வளர்த்து இனவிருத்தி வசேயயும
இந்தப் பவழய பழக்க வழக்கம
எளிதகானதுதகான்; சநரைம ககாலம மிச்சேமகாவதும
உண்வம தகான். பவழவமயகான இந்த

விவசேகாயமுவறயின் கீழ் அதிகப்படியகான
அளவிசல உற்பத்தி வசேயயப்படும வசேடிகள,
விவத விவதத்து, முவள கிளமபி, நகாற்று பறித்து,
பின்னர் நகாற்றுக்கவள மறுநடவு வசேயது,
அவற்றினின்றும மரைபுத் சதகான்றல்களகாக
விவளச்சேல் வசேயயப்படுகின்ற வசேடிகவள
முந்திக் வககாண்டு பலன் தரைவும வதகாடங்கி
விடுகின்றன என்பதும யதகார்த்தமகான நடப்புத்
தகான்! — ஆனகாலும, இத்தவகய இனப்வபருக்க
முவறயிசல, வதகாற்றிப் பரைவும நச்சு சநகாயப்
பூச்சி புழுக்கள மற்றும நுண் கிருமிகளின்
தகாக்குதல்கள பயங்கரைமகான சசேகாதவனகளகாகசவ
உருவவடுத்து அச்சுறுத்தின. நட்டு
வளர்க்கப்பட்ட நடுத்தண்டுகள ஆசரைகாக்கியத்வத
இழந்ததகாசலசய, இவற்றின் வகாயிலகாக சநகாய
வளரைவும வகாழவும ஏதுவகாகி, தடுப்புக்கவளயும
கட்டுப்பகாடுகவளயும மீறின. ஆசரைகாக்கியமற்ற

இந்தப் பயங்கரைச் சூழல், ஏல விவசேகாயிகவளக்
கஷ்டப்படச் வசேயதசதகாடு திருப்தி அவடயகாமல்,
நஷ்டப்படவும வவத்துவிட்டது. ஆகசவதகான்,
மற்றத் தகாவரைங்கவளப் சபகாசல ஏலச்
வசேடிகவளயும இனவிருத்தி வசேயயும
பண்வடயப் பழக்கம வபருமபகாலகான ஏலச்
சேகாகுபடிப் பகுதிகளிசல வகவிடப்படவும
சநர்ந்தது!

விவதப்பு முவற
இந்நிவலயிசலதகான், விவதப்பின் மூலம ஏலச்
வசேடிகள உற்பத்தி வசேயயப்படும நவீன
விவசேகாயச் வசேயல்முவற இப்சபகாது ஏலக்ககாயச்
சேமூகத்தினரிவடசய பரைவலகாகவும
பகான்வமயுடனும பின்பற்றப்படுகிறது!

நல்ல விவதகளதகாம நல்ல விவளச்சேவலத்
தரைமுடியும. 5 ஆண்டு முதல் 8 ஆண்டு
வவரையிலும சநகாயப் பீடிப்புக்கு இலக்ககாககாமல்
ஆசரைகாக்கியமகாகப் சபணி வளர்த்துப்
பகாதுககாக்கப்பட்ட நல்ல மகசூவல நல்கும உயர்
ரைக ஏலச் வசேடிகளினின்றும உற்பத்தி
வசேயயப்படும ஏலக்ககாயகசள விவதப்புக்கு
உகந்த ஏல விவதகளகாக அவமயக்கூடும.
'கண்டுமுதல்' வசேயயப்படும
ஏலக்ககாயகளிலிருந்து முற்றிப் பழுத்த
வித்துவறகள சசேகரைம வசேயயப்பட்டு, பின்னர்,
அந்த வித்துவறகளின் சதகாவல நீக்கி,
விவதகளின் மீது உட்புறத்தில் படிந்துளள
அழுக்கு, கவற முதலியவவ நீங்குமபடி
அவ்விவதகவளப் பிரித்துக் கழுவிச் சுத்தப்
படுத்தசவண்டும. இவ்வகாறு துப்புரைவு
வசேயயப்பட்ட விவத மணிகவள

மரைச்சுமபசலகாடு கலந்து, 2 - 3 நகாட்கள வவரை
நிழலில் உலர்த்திக் ககாய வவக்கசவண்டும. 6 x 1
மீட்டர் அளவிசல ஏற்பகாடு வசேயயப்பட்ட
பகாத்திகளில் குறிப்பகாக அக்சடகாபர் - நவமபர்
ககாலப் பிரிவிசல விவதகள விவதக்கப்படும.
விவதப்புக்குப் புத்தம புதிய விவதகசள
உகந்தவவ; சிறந்தவவ.
இப்படி விவதக்கப்படுகின்ற விவதகளினின்றும
'முவள' அருமபி நகாற்று கிளமபத் வதகாடங்கி, 6 - 8
மகாதக் ககாலம வவரையிலும முதல் நிவல
நகாற்றுக்கள வளர்க்கப் படுகின்றன. பிறகு,
வபகாதுவகாக, ஜஜூன்-ஜஜூவல வகடுவில் முதல்
நிவலப் பகாத்திகளிலிருந்து அந்த நகாற்றுக்கள
பிடுங்கி எடுக்கப்பட்டு இரைண்டகாம நிவலப்
பகாத்திகளில் மீண்டும நடவு வசேயயப்படும.
மறுபடி நடவு வசேயயப்படுகின்ற நகாற்று
வரிவசேகளுக்கும பகாத்திகளின் கவரைகளுக்கும

இவடயிசல சுற்றிலும 9 x 9 அளவிற்கு
இவடவவளி இருப்பது நல்லது.
பிறகு, சமற்கண்ட இரைண்டகாம நிவல ஏல
நகாற்றுக்கள 12 மகாதங்கள வளர்ந்தவுடன்,
அவற்வற மீண்டும பிடுங்கி எடுத்து, அவற்வறப்
பிரைதகானமகான சேகாகுபடி வயலில் திருமபவும
நடவு வசேயதகாக சவண்டும. இப்பணி, ஜஜூன் ஜஜூவல ககாலக் கட்டத்தில், முக்கியமகாக,
பருவமவழ ஆரைமபமகான வகசயகாடு
நடத்தப்படுகிறது. இவ்வவகச் வசேயல்கள,
பருவமவழயின் மகாறுதல் ககாரைணமகாக, சகரைளம கர்நகாடகம - தமிழ்நகாடு சபகான்ற
மகாநிலங் களிலுளள ஏலக்ககாயச் சேகாகுபடிப்
பகுதிகளிசல சேற்சற. மகாறுபடுவதும,
மகாறுதலவடவதும சேகஜம!

ககாற்றங்ககால் முவற' விவதப்பதற்ககாகத்
சதர்ந்வதடுத்துத் தயகாரிக்கும விவத மணிகவள
அடர்த்தியகான கந்தகக் ககாடியில் 2
நிமிடங்களுக்சககா அல்லது, வசேறிவுளள
வவடியக்ககாடியில் 5 நிமிடங்களுக்சககா அமிழ்த்தி
சவதிமுவறயில் பக்குவப்படுத்துவதன்
விவளவகாக, விவதகள ஒசரை சீரைகாக வவடித்து
அருமபி முவளவிட்டுத் தளிர்க்கவும,
எதிர்ககாலத்தில் விவளச்சேலில் நல்ல பலன்கள
கிட்டவும ஏதுவகாகும.
விவதப்புப் பணிக்கு உரியதகான முதல்நிவல
நகாற்றங்ககாலுக்வகனத் சதர்வு வசேயயப்பட்ட
சவளகாண்வம நிலத்வதச் வசேயசநர்த்தி பண்ணி
முடித்ததும, நிலத்வதச் சிறுசிறு பகுதிகளகாகப்
பிரித்து 30 வசே. மீ. ஆழத்துக்கு உழவு வசேயது,
படுவககள எனப்படும பகாத்திகவள 6x1 மீட்டர்

அளவுக்குத் தயகார் வசேயதபிறகு, அவற்வற
நிலத்தின் மண்வணக் வககாண்டு 20-30 வசே.மீ.
அளவிற்கு உயர்த்தி விட சவண்டும. அப்புறம,
மக்கிய சேத்துமிக்க ககாட்டு மண்வணப்
பகாத்திகளில் அவணபரைப்புவதும அவசியம.
விவதகவளப் பகாத்திகளிசல தூவி விடலகாம;
அல்லது, வரிவசே வரிவசேயகாக விவதக்கலகாம.
சகரைளம, தமிழ்நகாடு மகாநிலங்கவளச் சேகார்ந்த
ஏலச்சேகாகுபடிப் பிரைகாந்தியங்களில்
அவமக்கப்படும முதல்நிவல நகாற்றுப்
பண்வணகளிசல ஒரு சேதுரை மீட்டருக்கு 10 கிரைகாம
என்னும மதிப்பின் அளவில் விவதப்புச்
வசேயவதற்கு விவதகள பயன்படுத்தப்படல்
சவண்டும. விவதப்புப் பணிமுவற முடிந்ததும,
விவதக்கப்பட்ட விவதகவள உயர்ந்த நில
மண்வணக் வககாண்டு மூடி, பிறகு
அப்பகுதிகளில் தகுந்த இவல தவழகவள

ஈரைமகாக்கி உரைமகாகப் பிரைசயகாகிப்பது நலம.
பயக்கும வநல் வவக்சககால், அல்லது 'சபகாதகா'
எனப்படும. புல்வவகயும உதவும.
விவதக்கப்பட்ட பகாத்திகளில் நீர்ப் பகாசேனம
ககாவலயிலும மகாவலயிலும அவசியம
நவடவபற சவண்டும. விவதப்பு நடந்த 20-30
நகாட்கள கழித்து, விவதகளிலிருந்து முவள–
அருமபு கிளமபத் வதகாடங்கி விட்டகால்,
சமற்புறத்தில் மண்ணகால் மூடி
இட்டுநிரைப்பப்பட்ட தவழ இவலகவள
அப்புறப்படுத்திவிட சவண்டும. சமலும, நிழல்
பந்தல் அவமத்து, வவயயில்–மவழயிலிருந்து
வளரும நகாற்றுக்களுக்குப் பகாதுககாப்பு
வழங்கவும சவண்டும.
சகரைளம, தமிழ்நகாடு மகாநிலங்களில் நகாற்றுக்கள
சுமகார் 6 மகாதங்கள வளர்ச்சி அவடந்த பிறகு,

அவவ இரைண்டகாம நிவல நகாற்றங்ககாலில்
திருமபவும நடப்படும!
ஆனகால், கர்நகாடகத்தில் மறு நடவுப்பழக்கம
வழக்கத்தில் இல்வல; ஆகசவ, குறிப்பகாக 10
மகாத வளர்ச்சி அவடந்துவிட்டகால், அவவ
பிரைதகானமகான நகாற்றங்ககாலிலிருந்து
சநரிவடயகாகசவ வயல்களில் நடவு
வசேயயப்பட்டு விடுகின்றன.

நகாற்றுப் பண்வணயில் இரைண்டகாவது நிவல
இரைண்டகாம நிவலப்பட்ட நகாற்றங்ககாலில்
மறுநடவு வசேயயப்படுவதற்கு சம, ஜஜூன்
மகாதங்கள வபகாருத்தமகாகக் கருதப்படுவதகால்,
நகாற்றுக்கவளப் பருவமவழயும வரைசவற்கக்
ககாரைணம ஆகிறது. தவழ உரைம இடுதல், தண்ணிர்
இவறத்தல், நிழல் பந்தல் அவமத்தல் சபகான்ற

சவளகாண் வசேயல்முவறகள நவடவபறுவதும
உசிதம. நகாற்றுக்கள மண்ணிசல நன்கு ககால்
ஊன்றிவிட்டகால், வகான் நிவலவய அனுசேரித்து,
வகாரைத்தில் 2, 3 தடவவகளில் நீர் பகாயச்சினகாசல
சபகாதும. நகாற்றுக்கள 'குருத்து' விட்டு வளர்ச்சி
அவடந்தவுடன், சமற்புறப் பந்தல்கவள
வவளிச்சேம பகாயும வவகயில் ஒரைளவிற்கு நீக்கிச்
சீர்ப்படுத்தி விடலகாம. இரைண்டகாம தரைமகான
நகாற்றுப் பண்வணகளில் கவளகள சதகான்றிப்
பயிர் வளர்ச்சிவயப் பகாதித்து விடகாமல்
பகாதுககாத்துக் வககாளவதும இன்றியவமயகாதது
ஆகும.
இரைண்டகாம தரைமகான நகாற்றுப் பண்வணகளில்
ஊன்றி வளர்கின்ற நகாற்றுக்கள, கிட்டத்தட்ட
பன்னிரைண்டு மகாதங்கவளக் கடத்திய பிற்பகாடு,
இளங்கன்றுகள ஆகி, சேகாகுபடிக்குரிய தகாய
நிலங்களுக்கு மகாற்றப்பட்டு அங்சக அவவ

நடவு வசேயயப்பட்டு, சில பல ஆண்டுகள
வளர்ச்சி அவடந்திடசவண்டிய வபகாறுப்பும
கடவமயும ஏற்பட்டு விடுகின்றன.
ஆவகயகால்தகான் இரைண்டகாம நிவல நகாற்றுப்
பண்வணகளில் பரைகாமரிப்பு–பகாதுககாப்பு
நடவடிக்வககள சமலும தீவிரைம அவடய
சநருகின்றன.
சகரைளம, தமிழ்நகாடு ஆகிய மகாநிலங்களிசல,
முதல் நிவல நகாற்றங்ககால், மற்றும இரைண்டகாம
நிவல நகாற்றங் ககால்களில் நகாற்றுக்கள வமகாத்தம
பதிவனட்டு மகாதங்களுக்குக் குவறயகாமல்
வளர்ந்து ஆளகாகி, தகாய வயல்களிசல நிரைந்தரைமகாக
நடவு வசேயயப்படக்கூடிய தகுதிவயயும
உறவவயும அவடய சவண்டியிருப்பதகால்,
அவவ மண்வளப் பகாதுககாப்சபகாடும நச்சு
சநகாயக் கட்டுப்பகாட்சடகாடும சபணிக்
ககாக்கப்படுகின்றன! கர்நகாடக மகாநிலத்தில்

வபருமபகாலும தகாற்றுக்கள 10 மகாதங்களதகாம
பிரைதகான சேகாகுபடிக்கு ஏற்ற வவகயில்
வளர்க்கப்படுகின்றன. சிற்சில இடங்களில் 22
மகாதங்கள வவரையிலும கூட, நகாற்றுக்கள
விவசேகாயம வசேயயப்படுவதற்ககாக
வளர்க்கப்படுவதும உண்டு.

கடவுப் பணிகள
இப்வபகாழுது:
ஏல நகாற்றுக்கள முதல் நிவல, இரைண்டகாம நிவல
நகாற்றுப் பண்வணகளிசல அந்தந்தப்
பிரைகாந்தியங்களில் அனுசேரிக்கப்படும
சவளகாண்வம மரைபுகளுக்குத் தக்கபடி வயதின்
வளர்ச்சிவய அவடந்து, விவளச்சேல் தரைவல்ல
சேகாகுபடிக் கட்டவமப்புக்கசளகாடும
வநறிமுவறகசளகாடும 'வசேயசநர்த்தி'

பண்ணப்பட்ட பிரைதகானமகான வயலில் நடவு
வசேயயப்படுவதற்குத் தயகாரைகாகி விடுகின்றன.
அவ்வகாறு, ஏலத் சதகாட்ட விவசேகாய நிலமும
சமற்கண்ட நகாற்றுக்கள நடவு
வசேயயப்படுவதற்ககான விவசேகாய அந்தஸவத
அவடந்து விடுமசபகாது, ஏலச் சேகாகுபடி
வருங்ககாலத்திசல வளமுடன் திகழும
என்பதற்ககான நன்னமபிக்வகக்கு அப்சபகாசத
பிளவளயகார் சுழி சபகாடப்பட்டு விடுகிறது
என்றும வககாளளலகாம அல்லவகா?
இனி:
ஏலக்ககாய சவளகாண்வமயின் நடவுப் பணிக்ககான
வநறி முவறகள புளளிக்கு உதவக்கூடிய பளளிக்
கணக்ககாகத் வதகாடர்கின்றன; வதகாடர்
சசேர்க்கின்றன.

நகாளது சததிவவரையிலும பயிர் வசேயயப்படகாத
ககாடுகள தழுவிய கன்னி நிலப்
பிரைசதசேங்களிலுங்கூட, ஏலக்ககாய விவசேகாயம
வவற்றிகரைமகாகசவ சமற்வககாளளப்பட்டு
வருகிறவதன்பதும நவடமுவற
உண்வமசயதகான்! அப்படிப்பட்ட பகுதிகளிசல,
அங்கங்சக மண்டியிட்டு மண்டிக் கிடக்கின்ற
முட்புதர்கள, வசேடிகள மற்றும புல்பூண்டு
வவககவள முதன்முதலில் அப்புறப்படுத்தி,
அந்த நிலப்பரைப்வபச் சுத்தப்படுத்திச் சேமன்
வசேயது, பிறகு நன்றகாக உழுது வசேயசநர்த்தி
வசேயதகாக சவண்டும. ககாட்டு மரைங்களின் சமசல
பரைந்து விரிந்து கிடக்கின்ற கிவளகவளயும
வககாமபு கவளயும சீவிச் சேகாயத்து, வசேடிகளின்
ஆசரைகாக்கியமகான வளர்ச்சிக்கு வகாழ்வு தரும
மிதமகான வவப்பத்வத வழங்கக் கூடிய விதத்தில்
நிழவலச் சீர் வசேயய சவண்டியது அடுத்த

அலுவல். சேரி; அங்சக நிழல் பற்றகாக்குவறயகா?
அப்படிவயன்றகால் நிழல் தரும வசேடி
இனங்கவள ஊன்றி வளர்த்தகால், பிரைச்வன தீர்ந்து
விடகாதகா என்ன? சேகாகுபடி வயல் சேமதள
நிலப்பகுதியகாக இருந்தகால், நகாற்றுக்கவள
நடவுவசேயவதற்குக் குழிகவள ஒசரை சநர்
வரிவசேயில் 60 x 60 x 35 வசே.மீ. என்னும அளவில்
ஏப்ரைல் -சம மகாதங்களுக்கு இவடயிசல
சதகாண்டலகாம; சகரைளம, மற்றும தமிழகப்
பக்கங்களில் நடசவண்டிய நகாற்றுக் கவளயும
மண்ணின் வளப்பத்வதயும உத்சதசேம பண்ணி, 2
மீட்டர் முதல் 3 மீட்டர் வவரையிலும
இவடவவளிகவள அவமக்கலகாம. 60 x 60 x 35
வசே.மீ. அளவில் சதகாண்டப் பட்ட குழிகளில்
நடசவண்டிய நகாற்றுக்களுக்கு மண்ணின்
வளத்தின் வகாயிலகாக ஊட்டம ஏற்படுமகாறு,
அந்தக் குழிகளிசல 15 வசே. மீ. ஆழத்தில் நன்றகாக

அழுகிய ககால்நவட எரு, கூட்டுஉரைம, மக்கிய
இவல தவழச் சேத்துக்கவள மவழ வபயதபின்,
உசிதமசபகால கலவவ வசேயது இடுவது நல்லது.
சதவவயகானகால், எரியகிச் சேத்துக்கவளயும 100
கிரைகாம அளவில் சசேர்த்துக் வககாளளலகாம.
இதனகால் மண் இறுகி வளம வபற வழி
பிறக்கும.
சேரிவகான நிலப் பகுதிகளகாக இருந்தகால், ஏற்ற
இறக்கம வககாண்ட சமல் தளங்கவள அவமத்து,
சமடகாகவும பளளமகாகவும அவமந்த எல்வலக்
சககாடுகளில் 60x60x30 வசே. மீ. அளவில் குழிகள
பறிக்கப்பட சவண்டும. மண்ணின் வசேழிப்பம
விருத்தி அவடந்திட சேகாணம, தவழ இவலகள,
ககாட்டுமண் ஆகியவற்வற பகாதி அளவுக்கு
ஆழத்தில் இட்டு நிரைப்பவும சவண்டும.
இவடவவளிகள இங்சக 4 மீட்டர் முதல் 6
மீட்டர் வவரை இருப்பது சேகாலவும சிறந்தது.

தகாய நிலத்தில் நடவு ஆரைமபம
இனிசமல், நகாற்றுக்கவள நடவு வசேயய
சவண்டியது தகாசன?
சம-ஜஜூன் மகாதங்களில் பருவக்ககாலத்தின் மவழ
ஆரைமபமகானதும, தடவுப் பணிகளும
ஆரைமபமகாகி விட சவண்டும. ஆனகால், பலத்த
மவழ வபயயக் கூடிய ஜஜூன்-ஆகஸட்
ககாலப்பிரிவில் நடவுக் ககாரியத்வதத் வதகாடவும
கூடகாது; வதகாடரைவும கூடகாது.
முதல் நிவலயில் நகாற்றங்ககாலில் வளர்க்கப்பட்டு
பிறகு இரைண்டகாம நிவலயிலும நகாற்றங்ககாலில்
ஆளகாக்கப்பட்ட ஏலக்ககாயின் நகாற்றுக்கவள
முதன்வமயகான சேகாகுபடி நிலங்களில் நடவு
வசேயவகயில், மரைமுவளகளின் துவணத்
தகாங்கசலகாடு நிமிர்ந்த அவமப்பு நிவலயில்

ஊன்றி நடுவதில் விவசேகாயிகள அக்கவறசயகாடு
வசேயற்படசவண்டும.

வசேடிகளின் பரைகாமரிப்பு!
நடவு முடிகிறது.
இப்சபகாது, நடப்பட்ட வளர்ச்சி அவடந்த
நகாற்றுக் கவள, அதகாவது இளஞ்வசேடிகவளப்
சபணிக் ககாக்கும வவகயிலும, அவற்றின்
சவர்கவளப் பரைகாமரிக்கும வழியிலும
அச்வசேடிகளின் அடிப்பகாகங்களிசல வவக்சககால்,
சேருகு, இவல தவழக்கூளங்கவள ஈரைமகாக்கிப்
பரைப்பிவிட சவண்டும. அப்சபகாதுதகான்,
வறட்சியின் பகாதிப்புக்கு இலக்ககாககாமலும,
மவழ வீச்சுக்கு ஆளகாககாமலும மண் வளம
சேமன்நிவல எயதிடவும இயலும. மண்ணில் ஈரைம
அடிமட்டத்தில் நிவலப்பதில் உரைங்களின் பணி

கூடுதல்தகான். மண்ணில் ஈரைம நிலவினகால்தகாசன,
வசேடிகளின் சவர்கள நன்கு உருவகாகி பலம
அவடய முடியும!
நகாட்கள ஓடுகின்றன.
நடவு கழிந்து, ஏலக்ககாயக்ககான கலவவ
உரைங்கவளப் பயன்படுத்துவது, வறட்சி
நிவலவயத் தகாங்கிச் சேமகாளிக்க நீர் பகாயச்சுவது,
சீரைகான நிழல் அவமப்பது சபகான்ற வசேயல்கள
வதகாடரும. வசேடிகவளச் சுற்றிலும 30 வசே. மீ.
இவடவவளிவிட்டு, அப்பகுதிகவளக் வககாத்திக்
கிளறிவிட்டு, வசேடிகளின் அடிப்புறங்களில்
ஏலக்ககாயக் கலவவ உரைங்கவள சேகாகுபடி
ஆசலகாசேவனகளுக்கு ஏற்றபடி தூவி வவக்கவும
சவண்டும. அவ்வப்சபகாது, மண்ணின் ஈரைத்வதக்
கருதித் தூவிய உரைங்கவளயும சலசேகாகக்
கிளறிவிட்டகால், வசேடிகள பின்னர்

வவப்பநிவலவய எதிர்த்துச் சேமகாளித்துத் தகாங்கிக்
வககாளளக் கூடிய சேக்தி மண்ணிற்குக் கிவடக்கக்
கூடும.
இரைண்டகாவது சுற்றகாக உரைங்கவள இடும
பணிகள மறு ஆண்டின் சம-ஜஜூன்
ககாலக்கட்டத்தில் இடம வபறும: எரு இடுதல்,
சேருகு இடுதல் மற்றும தவழச்சேத்து உரைம இடுதல்
முதலகான வசேயமுவறகள ககாலக் கிரைமப்படியும
திட்டமிட்ட சவளகாண்வம நவடமுவறகளுக்கு
உகந்தபடியும வதகாடரும. வசேடிகளுக்கு ஊசட
அவமக்கப்பட்ட இவடவவளிப் பகுதிகவளயும
உழுது பண்படுத்துதல் அவசியம,
ககாலம வளர்கிறது.
ஏலச்வசேடியும வளர்கிறது.

சவர்க்கிழங்குகள வளர்ச்சி அவடந்து பூமிக்கு
சமல் வருமசபகாதும, இளங்வககாமபுகளில்
பூங்வககாத்துக்கள சதகான்றும வபகாழுதும,
வசேடிகளின் அடிப்பகுதிகவளச் சுற்றிலும
அளசவகாடு மண் பரைப்பப்படுவதகால்,
வசேடிகவளச் சுற்றி இளஞ்வசேடிகள
உற்பத்தியகாகவும வகாயப்பு வசேதி ஏற்படலகாம.

நிழல் சீரைவமப்பு!
மண்ணில் வபகான்விவளயும புண்ணியப் பூமி
பகாரைதம, சேரித்திரைபூர்வமகான இந்த உண்வம
ஏலக்ககாயக்கு மிக நன்றகாகசவ வபகாருந்தும.
ஏலம விவளயும மண், வபகான் விவளயும மண்
இல்வலயகா?
உண்வம வபகாயத்தது கிவடயகாது.

ஆனகால், இயற்வக அந்தக் ககாலத்தின்
நிர்ணயத்திலிருந்து: இப்சபகாது நிவல
மகாறித்தகான் விட்டது.
இல்வலவயன்றகால், பருவமவழ ககாலம
தவறுமகா?
தட்பவவப்பம தடுமகாறுமகா? வவளளம
வபருகுமகா?
ககாடுகள அழிக்கப்படுமகா?
இப்படிப்பட்ட அவலங்களும வதகால்வலகளும
மண்வணச் சசேகாதித்த ககாரைணம வககாண்டுதகான்,
மண்ணும மக்கவளச் சசேகாதிக்க சநர்கிறது.
எனினும —
இயற்வகத் தகாய புண்ணியவதி. பூமி அன்வன
வபகாறுவமக்கு வடிவம. ஆகசவதகான், மக்கள

இன்னமும மண்வண நமபுகிறகார்கள;
மதிக்கிறகார்கள; வணங்குகிறகார்கள!
ஒரு வசேயதி!– ஏலக்ககாய மண்ணுக்குப்
வபகாதுவகாக ஒரு குணம உண்டு. உழவு நிலத்தில்,
நிலத்து மண்ணில் வவடியம மற்றும சேகாமபரைச்
சேத்துக்கள அதிகமகாகவும எரியச் சேத்துக்கள
குவறவகாகவும இருக்கும. ஆதலகால், ஒவ்வவகாரு
வஹக்சடர் பரைப்பு உவடய நிலத்திலும 30 கிசலகா
வவடியம, 60 கிசலகா எரியகக்ககாடி, 30 கிசலகா
சேகாமபரைம என்கிற அளவு வீதத்தில் கலவவ
வசேயது உரைங்களகாக உபசயகாகிக்கலகாம.
இச்வசேயல்முவற ககாரைணமகாகசவ, மண் வளத்தின்
குவற நிவறகள சேமம அவடகின்றன. உரைம
வவப்பது சம-ஜஜூன் மகாதங்களில் முதல் சுற்று
ஆகவும, வசேப்டமபர்- அக்சடகாபர் மகாதங்களில்
இரைண்டகாம சுற்று ஆகவும அவமவது நலம
பயக்கும.

அழககான நிழவல அழககாக விருமபி,
ரைசேவனசயகாடு வரைசவற்கும நுண்ணிய உணர்வு
வககாண்டது ஏலச்வசேடி. இதனகால்தகான்,
சநரிவடயகான சூரிய வவளிச்சேத்வத, அதனகால்
வபகாறுத்துக்வககாளள முடிவதில்வல.
இந்நிவலயில், அதற்குச் சீரைகான நிழல்
சேரியகானமுவறயில் அவசியம ஆகிறது. சமலும,
மரைங்களின் நிழல்கள அடர்த்தியகாகவும
கனமகாகவும அவமய சநர்ந்தகால், வசேடிகளின்
உயிர்ப்வபகாருள மகாற்றத்தின் வசேயலகாற்றல்
தவடப்பட்டு, வசேடிகள ஆசரைகாக்கியமகான
வளர்ச்சிவய அவடவது தவடப்பட சநரிடும.
ஆகசவ, ஊட்டச்சேத்துக்கவள ஒருநிவலப் படுத்தி
உயிர்ப்வபகாருள மகாற்றத்தின் இயக்கம
நல்லபடியகாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுப்
பயன்தரும வவகயில், கதிரைவனின் ஒளிவயப்
சபகாதுமகான அளவில் வசேடிகளுக்குக் கிவடக்கச்

வசேயவதும அவசியம ஆகிறது. மவழயகால்
வசேடிகள தகாக்கப்படகாதவகாறு பகாதுககாப்புடன்
இருப்பதற்கும நிழல் நிர்வகாகம உதவ
சவண்டும. அதுசபகான்சற, சககாவட வவயில்
நகாட்களிலும நிழல் பரைகாமரிப்பு வசேடிகளுக்குத்
சதவவதகான்.
ஏலத்சதகாட்டங்களில் நிழற் பணிமுவறகளுக்கு
உதவுவதகாகச் சிவப்புத் சதவதகாரு, சேந்தனவயமபு,
பலகா, குரைங் கட்டி, பகாலி, முல்லகா மற்றும
வருணகா சபகான்ற வசேடி இனங்கள கருதப்படும.
புதர்சேகார்ந்த வசேடி வவககளில் சககாசககா மற்றும
இலவங்கச் வசேடிகளும நல்ல நிழவலத்தரும.
நிலத்தின் அவமப்பு, மண்ணின் இயல்பு,
சேகாகுபடிப் பரைப்பின் உயரைம, ககாற்று அடிக்கும
சபகாக்கு, சவளகாண் வமத் தட்ப வவப்பநிவல,
மவழ நிலவரைம, வளரும வசேடிகளின்

சுற்றுப்புறச்சூழல் ஆகிய சேகார்புநிவலகளுக்கு
ஏற்ப நிழலின் சதவவகள நிர்ணயிக்கப்படலகாம.
சீரைகான நிழலின் அவமப்பில் உருவகாகத்தக்க
சீரைகான சீசதகாஷ்ணத்தில், வசேடிகளின்
ஆசரைகாக்கியம சபணப்படும. தரைமகான பூச்சேரைங்கள
சதகான்றும; ஏலக்ககாயகள எடுப்பகாகவும
பருமனகாகவும அவமந்திடும. ஆனகால், நிழல்
பரைகாமரிப்பு சேரிவரை அவமயகாமல், வசேடிகளிசல
கூடுதல் வவளிச்சேம பகாயந்தகால், வசேடிகளின்
வளர்ச்சி குன்றும; தூரைடியில் சதவவயற்ற
முவளகள வபருவகாரியகாகத் சதகான்றும.
இளங்குருத்துக்கள உறுதி வகடும:
பூங்வககாத்துக்கள சிறுத்துவிடும; பின் ஏல
வநற்றுக்களவித்துவறகள பலவீனம
அவடந்திடும! வசேடித்வதகாகுதிகள வகாடி
வதங்கிவிட்டகால், வசேடிகளின் வளர்ச்சி
தவடப்பட சவண்டியதுதகாசன?

அடுத்த பணி - கவள எடுப்பு
சேகாகுபடி வசேயயப்படும வயல்களில் ஊட்டச்
சேத்துக்கவள ஆதகாரைமகாகவும ஆககாரைமகாகவும
வககாண்டு வளர்கின்ற ஏலச் வசேடிகளுக்குப்
சபகாட்டியகாகவும மண்வளத்தின் துவணசயகாடும
கவளகள வளருவதும சேகஜசம. கவளகள
அப்புறப்படுத்தப்பட்டகால் தகான், மண்ணின்
ஈரைப்பதம பகாதுககாக்கப்பட்டு, ஏலக்ககாயச்
வசேடிகள வசேழித்தும தவழத்தும வளரை
ஏதுவகாகும. ஆகசவ, ஓர் ஆண்டில் இரைண்டு
அல்லது மூன்று தடவவகள கவள எடுப்பது
நல்லது தகான.
சம - ஜஜூன் மகாதங்களில் உரைம இடுவதற்கு
முன்பகாகசவ முதல் தடவவயகாகவும, மவழக்குப்
பின்பும உரைம இடுவதற்கு முன்பும இரைண்டகாம

முவறயகாகவும, வடகிழக்குப் பருவக்ககாற்று
நின்றவுடன் நவமபர் - டிசேமபரில் மூன்றகாவது
தவவணயகாகவும கவள எடுப்புக் ககாரியங்கவள
நடத்தி முடிக்க சவண்டும, இந்த
நடவடிக்வககளுக்குக் கவள கவளக் வககால்லும
மருந்துகளும ஒத்தகாவசே வசேயயும,
முன்வனச்சேரிக்வக நடவடிக்வகயகாக,
நச்சுசநகாயப் பூச்சி புழுக்கவளக் கட்டுப்படுத்தப்
பூச்சிநகாசினி ரைசேகாயன மருந்துகவளப் பிரைசயகாகம
வசேயவகயில் சமற்வககாளளப்படும அசத
கவனத்சதகாடு, சவதியியல் சேகார்ந்த கவள நகாசினி
மருந்துகவளயும பிரைசயகாகம வசேயதல்
சவண்டும. ஆனகால், சமற்படி மருந்வத
கவளகள இயற்வகயில் சதகான்றக்கூடிய
வசேடிகளின் அடிப்பகுதிகவளச் சுற்றி -60 வசே.மீ.
இவடயீடு விட்டு, இவடவரிவசேப் பகுதிகளில்
மகாத்திரைசம வதளிப்பது உசிதம. வஹக்டருக்கு

1.25 அளவில் க்சரைகாமகாக்சஸகான் எனப்படும
கவளக்வககால்லி மருந்வத 500 லிட்டர்
தண்ணிரில் கலந்து ஒசரைவயகாரு சுற்றுத் வதளித்து
விட்டகாசல சபகாதும! - குழகாய முவனகசளகாடு
கூடியதும, வதகாடர்ந்து இயக்கப்படுவதற்கு வசேதி
வககாண்டதுமகான வதளிப்பகான் கருவிகள
கவளநகாசினி மருந்வத முவறப்படி
வதளிப்பதற்வகன்று சிபகாரிசு வசேயயப்படும.
சமலும, ஏலத்சதகாட்டங்களில் ஒர் ஆண்டின்
ஒவ்வவகாரு மகாதத்திலும சேகாகுபடியகாளர்கள
பின்பற்ற சவண்டிய சவளகாண்வமச் வசேயல்
முவறகள பற்றிய ஆசலகாசேவனப் பிரைசுரைங்கவள
வகாரியம வழங்கி வருகிறது. ஏலம விவளந்திடும
வதன் மகாநிலங்களில் இயங்கும வகாரியத்தின் கள
அலுவலகங்களில் அவவ கிட்டும. வதன்
சமற்குப் பருவக்ககாற்று மற்றும வடகிழக்குப்
பருவக்ககாற்று சேகார்ந்த சகரைளம-தமிழ்நகாடு-

கர்நகாடகம ஆகிய பகுதிகளில்
சமற்வககாளளப்பட சவண்டிய விவசேகாய
நடவடிக்வக கவள அறிந்தும உணர்ந்தும
விவசேகாயிகள வசேயற்பட்டகால், ஆதகாயம
சதடிவரும சீசதவியகாக அவர்கவளத் சதடி
வரைகாதகா, என்ன?

5. நகச்சுசநகாயப் பூச்சிப் புழுக்கள!

ஏலக்ககாயத் சதகாட்ட விவசேகாயத்தின்
வபகாருளகாதகாரை சமன்வமவய நிர்ணயிப்பதிலும
தீர்மகானிப்பதிலும திட்டமிடப்பட்ட சேகாகுபடி
நவடமுவறகளின் உயிரைகாதகாரைமகாகசவ பயிர்ப்
பகாதுககாப்புச் வசேயல்முவறகள விளங்கும .
மனிதவன மட்டும இயற்வக சசேகாதிப்பது
கிவடயகாது. அது ஏலக்ககாவயயும சசேகாதிக்கும.
விதியின் வபகாதுவிதி இது.
ஏலக்ககாயக்கும சநகாய உண்டு. இது
உடன்பிறவகாத வியகாதி.
நச்சுப் பூச்சிப்புழுக்கள நுண்மங்கள மற்றும
பற்றித் வதகாற்றிப் பரைவும சநகாயக்கிருமிகள
ஏலக்ககாவய சநகாய வகாயப்படச் வசேயகின்றன.

சநகாய எனில், அதற்குக் ககாரைண ககாரியங்கள
இல்லகாமல் இருக்குமகா?—இருக்கலகாசமகா?
ஏலம விவளச்சேல் வசேயயப்படுகிற சேகாகுபடி
வயல் மற்றும நிலப்பரைப்புக்களிசல நிலவிடும
சவளகாண்வமத் தட்பவவப்ப நிவலகளில்
ஏற்படும மகாறுதல்களின் ககாரைணமகாகவும,
திட்டமிடகாத வவவ்சவறு வவகப்பட்ட
விவசேகாயப் பழக்க வழக்கங்களின்
விவளவகாகவும, அக்கவற இல்லகாத வசேடி
பகாதுககாப்பு நடப்புக்களின் வதகாடர்பகாகவும
வபரும பகாலகான பயிர் விவளச்சேல் பகுதிகளிசல
பீவட சநகாயக் கிருமிகள சதகான்றுகின்றன;
பற்றியும வதகாற்றியும பரைவுகின்றன. அத்துடன்
நின்று விடுகின்றனவகா? - அதுதகான் இல்வல!
அவவ ஏலக்ககாயின் வபருவமக்கும சிறப்புக்கும
வகாயத்திட்ட விதிச் சசேகாதிப்பகாக மகாத்திரைமன்றி,

பயங்கரைமகான அச்சுறுத்தலகாகவும அவமந்து
விடுகின்றனசவ!
ஏலக்ககாய நகாற்றுப் பண்வணகளிசலசய சநகாயத்
தகாக்குதல்களுக்கு ஆரைமபவிழகா நடத்தத்
வதகாடங்கிவிடும. இந்த நச்சு சநகாயக்கிருமிகள
ஏலத்சதகாட்டப் பண்வணகளிலும முற்றுவக
கவளத் வதகாடர்வதகால் ஆண்டுசதகாறும. ஏற்படக்
கூடிய விவளச்சேல் நஷ்டங்களும பகாதிப்புக்களும
ஏல விவசேகாயிகளுக்கு நச்சுச் சசேகாதவனகளகாகசவ
அவமந்து விடுகின்றன! பயங்கரைமகான
இத்தவகய சூழல்களில் சநகாயகவளயும சநகாயப்
புழு பூச்சிகவளயும அடக்கி ஒடுக்கும தடுப்பு
நடவடிக்வககள அவசேரைமும அவசியமுமகான
முக்கியத்வதப் வபறுவதகாகவும அவமகின்றன!
நகாட்டின் நல்லவமதிவயச் சசேகாதித்து வருகிற
சதசேவிசரைகாதச் சேக்திகளகான பயங்கரைவகாதிகள,

தீவிரைவகாதிகள, பிரிவிவனவகாதிகள மகாதிரிசய,
அந்நியச் வசேலகாவணிவய, அதிக அளவிசல
தகாயநகாட்டுக்கு ஈட்டித் தருவதில் அன்றும
இன்றும முக்கியத்துவம வபற்றுத் திகழும
ஏலக்ககாவய நகாற்று நிவலயிலும வசேடி
நிவலயிலும தகாக்கிச் சசேகாதிக்கும நச்சு சநகாயப்
பூச்சிப் புழுக்களும கிருமிகளும
பயங்கரைமகானவவயகாகசவ ஏலக்ககாயச்
சேமுதகாயத்தில் கருதப்படுகின்றன; அஞ்சேவும
படுகின்றன.
வபகாதுவகான இந்தப் புழுப் பூச்சிகள மற்றும
சநகாய நுண்மங்களில்தகான் எத்தவன, எத்தவன
வவககள!...
அந்துப்பூச்சி அந்துப்பூச்சி வவககளின்
முட்வடப் புழுக்கள ஏலச் வசேடிகளின்
சவர்களிலும, அடிநிலத்

தண்டுகளிலும ஊடுருவி, வசேடிகளின் அடிமுடிப்
பகாகங்களில் எல்லகாம சகளவிமுவற இல்லகாமல்
உட்புகுந்து பரைவுவதகால், வசேடிகள வகாடிவதங்கிச்
சேத்துக்கவள இழக்கின்றன. வசேடிகளில்
ஊடுருவிப் படரும முட்வடப் புழுக்களின்
ஆதிக்கத்தின் வகட்ட விவளவகாகப்
பரைப்பப்படும இவ்வவகத் வதகாற்றுசநகாய
பூஞ்சேணக் ககாளகான் சநகாயகாகி. வசேடித் வதகாகுதிகள
அழுகிவிடுகின்றன. சமலும, அடிநிலத்
தண்டுகளில் ஆரைமபமகாகும இந்சநகாய, அதன்
ஆரைமபக் கட்டத்திசல ஏலச்வசேடிகவளசய
அழித்துவிடும சேக்தி வககாண்ட இப்புழுக்கள
ஏப்ரைல் வகடுவில் முதற் பருவமவழ
ஆரைமபமகானவுடன் வவளிக் கிளமபி 7, 8
மகாதங்கசள உயிர் வகாழும.
ஆகசவ, சமற்கண்ட அந்துப்பூச்சி இனங்களின்
முட்வடப் புழுக்கவளத் தடுத்துக் கட்டுப்படுத்த,

இளவம மிக்க ஏலச் வசேடிகளின்
அடிப்பகுதிகளிசல வீரியம மிகுந்த பி. எச். சி.
மருந்துக் கலவவவய 2% அளவிலும, ஆல்ட்ரின்
அல்லது, க்சளகார்வடன் பூச்சி மருந்துச்
சசேர்க்வகவய 1% விதத்திலும வதளிப்பது
அவசியம. நகான்கு வகாரைங்கள கழிந்த பிற்பகாடும
சமற்கண்ட வதகாற்று சநகாயப் பூச்சிகளின்
நடமகாட்டம சதகாட்டப் பண்வணகளில்
வதன்படுசமயகானகால், சமற்கண்ட கருத்துக்
கலவவகவள சமற்வசேகான்ன அளவு விகிதத்தில்
மறுமுவறயும வதளிக்கலகாம!

அடுத்த ரைகம - கமபளிப்புழுக்கள
இவவ வசேடிகளின் வவளிப்புறத்தண்டின் வமயப்
பகுதிவயத் துவளத்துச் வசேடிகவளச் சேத்து
இழக்கச் வசேயவதன்மூலம பட்டுப்
சபகாயவிடவும வசேயகின்றன.
சககாவடக்ககாலத்தில், குறிப்பகாக, டிசேமபர் முதல்
சம வவரை இவற்றின் பகாடு
வககாண்டகாட்டமதகான்! இவ்வவக சநகாவயக்
கட்டுப்பகாடு வசேயய, சநகாயக்கு ஆளகான
வசேடிகவளச் சசேகரைம வசேயது பிடுங்கி எடுத்துத்
வதகாவலவிசல அழித்து விடசவண்டும.
அத்துடன், 1% அளவில் மகாசனகாக்வரைகாசடகாஃபஸ
அல்லது 1% அளவில் என்சடகாஸல்ஃபஸ
பூச்சிக்வககால்லி மருந்வத சநகாய பீடிக்கப்பட்ட
பகுதிகளில் மகாதந்சதகாறும
வதளித்திடசவண்டும. நச்சுத் தன்வம பவடத்த

இப் புழுக்களுக்கு மங்களகரைமகான மஞ்சேள
நிறத்வத ஆண்டவன் வககாடுத்திருப்பதும
சிருஷ்டிப் புதிரில் சசேர்த்திதகாசனகா என்னசவகா?
இந்தக் கமபளிப்புழுக்களில் தண்டுகவள
அறுக்கக் கூடிய ஒர் இனமும உண்டு. இருண்ட
பழுப்பு நிறம பூண்ட இவவ வசேடி இவலகவள
உண்டு உயிர் வகாழும இயல்பு வககாண்டவவ.
ரைகாத்திரியில் மட்டுசம நடமகாடும விசித்திரைச்
சுபகாவம உவடயவவ. நிலத்து மண்ணில்
முட்வடப்புழுக்களகாக உருவகாகும இவற்றின்
ஆயுட்ககாலம வவறும 17 நகாட்களதகாம!'
இக்கமபளிப் புழுக்கவள உடனுக்குடன் பிடித்து
நசுக்கி விட்டகால், தீர்ந்தது கவத. தவிரை,
ஃபகாஸசலகான் சவதியல் மருந்துக் கலவவவய
1% அளவில் நீரில் கலந்து வதளிக்கவும
வசேயயலகாம.

சவறு சில சின்னஞ்சிறிய பூச்சி ரைகங்கள — வபயர்
வவக்கப்படகாத பூச்சிகள — வசேடி இவலகளின்
அடிப்புறங்களில் ஒளிந்திருந்து இவலகளின்
நரைமபுகவளக் கிழித்து, அவற்றிலிருந்து கசிந்து
வசேகாட்டும சேகாற்வற உறிஞ்சிக் குடிக்கும. நகாற்றுப்
பண்வணகளில் இவவ பரைவலகாகசவ
ககாணப்படும.
'வகல்தகான்' என்ற மருந்வத 1% விகிதகாசேகாரைத்தில்
கலக்கிப் பயன்படுத்துவது மரைபு. நூற்புழுக்கள!
அப்பகால், 'வநமகாசடகாட்' எனப்படும
நூற்புழுக்கள சேகாகுபடித் சதகாட்டங்களிசல வவகு
சேகஜமகாகசவ வதன்படும. இவற்றின்
பவடவயடுப்பு சவர் முடிச்சுக்களில்
ஆரைமபிக்கப்படும.
சநகாய பீடிக்கப்பட்டகால், வசேடிகளுக்கு வளம
ஊட்டும சவர்களில் வீக்கம உண்டகாகும; பின்,

அங்சக, கரைவணகள சதகான்றும. தூரைடிப் பயிர்கள
- முவளகள அதிகமகாகும. வசேடிகளின் வளர்ச்சி
குன்றும. ஆகசவ, அவவ குட்வடயகாகி விடவும
சநரும. இவல முவனகளிலும ஓரைங்களிலும
மஞ்சேள நிறம படர்ந்து, பிறகு, அவவ உலரைவும,
உதிரைவும வசேயயும.
நூற்புழுக்கவளத் சதகான்றச் வசேயயகாமல் இருக்க,
பகாத்திகளில் விவதப்பு நடத்துவதற்கு முந்திசயகா,
அல்லது, நகாற்றங்ககாலில் நடவு வசேயவதற்கு
முன்பகாகசவகா ஆறு சேதுரை மீட்டருக்கு 140 மில்லி
என்னும அளவில் 'வமதகாம. சசேகாடியம’
என்னுமபடியகான உப்பின் மூலத் தனிமத்வதக்
வககாண்டு 2, 3 வகாரைங்களுக்குக் குவறயகாமல்
புவகயூட்டலகாம. இது முன் எச்சேரிக்வக
நடவடிக்வகயகாகவும அவமயும. புவகயூட்ட
வகாயப்பு வசேதி இல்லகாமல், சபகானகால், 'டகாமிக் 10
ஜ' என்னும மருந்வத சிகிச்வசே முவற விதிகளின்

பிரைககாரைம வஹக்டருக்கு 5 கிசலகா விதம
துரைவலகாம. சமலும, சவப்பமபுண்ணகாக்கு
சபகான்ற உயிர் இயக்க விவளவு சேகார்ந்த இயற்வக
உரைங்களின் நச்சுத்தனம நூற்புழுக்கவளக்
கூண்சடகாடு வகலகாசேத்துக்கு அனுப்பி, விடும!
'த்ரிப்ஸ' பூச்சி இனம
இந்திய மண்ணுக்சக உரியதகான ஏலக்ககாயச்
வசேடியினின்றும சதகான்றுகின்ற ஏலக்ககாயக்கு
உரித்தகான வககாடிய சநகாயக்கீடங்களில், த்ரிப்ஸ
(Thrips) என்னும, சேகாறு உறிஞ்சிப் புழுப்பூச்சிகள
மிகப் பயங்கரைமகானவவ. வசேடிகவளத் தகாக்கி,
மகசூவலயும பகாதித்து ஏலச் சேகாகுபடிவயசய
அச்சுறுத்தும இவவ இவலத் வதகாகுதிகளின்
பரைப்புக்களில் அவற்றின் சமலுவறப் பகுதிகளில்
உயிர் வகாழ்ந்து, வசேடிகளிசல வபகாதிந்திருக்கும
சேத்து நீவரை உறிஞ்சி உண்ணும சேக்தி வககாண்டு

விளங்கும. நீண்ட வடிவ அவமப்புடன் சேகாமபல்
பழுப்பகாகவும வவளிர் மஞ்சேளகாகவும வவகு
நுட்பமகாகசவ ககாட்சியளிக்கும இவவ 27 - 30
நகாட்கள மட்டிலுசம மண்ணில் உயிர் தறிக்க
முடியும. வசேகாறிப்சபன் இனத்வதச் சேகார்ந்த இவவ
ஏலக்ககாய விவத உவறகளின் சமற்புற
இவழமங்கவளக் கீறிக்கிழித்து, அவற்றின்
ரைசேத்வத லகாவகமகாக உறிஞ்சிச் சுவவத்துக் குடித்து
விடுவதகால், வித்துவறகளின் சமற்பகுதிகளில்
தழுமபுகள உண்டகாகின்றன; அவவ அசேல்
வசேகாறிசிரைங்குகள மகாதிரிசய உருவகாகும.
ஏலக்ககாயகளின் அவமப்பு அலங்சககாலமகாக
உருமகாறும. வநற்றுகளிலுளள விவதகளின் சேத்து
உறிஞ்சேப்பட்டு விடுவதகால், அவற்றிற்கு
முவளவிடும திறனும குவறய சநரும.
பூக்ககாமபுகவளத் தகாக்குமசபகாது, அவவ உதிர்ந்து
விழவும ஏதுவகாகிறது. த்ரிப்ஸ பூச்சிகள

உண்டுபண்ணும சசேதம 80 - 90 சேதவீதமகாகவும
உயரைலகாம, டிசேமபர் முதல் ஏப்ரைல் வவரை இவவ
திரைள திரைளகாகத் சதகான்றும.
சேகாறு உறிஞ்சிப் பூச்சிப் புழுக்கவளத் தடுக்கவும
கட்டுப்படுத்தவும, 'ஏலகாக்ஸ-க்வினகால்ஃபஸ'
மருந்வத ஆற்றல் மிக்கதகாக 0.05 சேதவீத அளவில்
கலவவ வசேயது வதளிக்க சவண்டும. 'ஃபகான்டல்'
மற்றும 'வஸவின்' வவககளும சேகாரைம
மிகுந்தவவதகாம.
பூச்சி நகாசினி ரைசேகாயன மருந்துகவள
பூங்வககாத்துக்கள, வசேடித் வதகாகுதிகளின்
கீழ்ப்பகாகங்கள ஆகியவற்றில் கவனத்துடன்
வதளிப்பது அவசியம. தூளவடிவிலகான பூச்சி
சநகாய மருந்வதயும வஹக்டருக்கு 25 கிசலகா
அளவில் தூவி விடலகாம.

சநகாயப் பரைகாமரிப்பில் அக்கவற கூடினகால்,
'த்ரிப்ஸ’ பூச்சிகளின் நடமகாட்டம குவறயும!

சரைகாமக் கமபளிப் புழுக்கள!
'சரைகாமக் கமபளிப் புழுக்கள', பற்பல
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடவவ, ஏரைகாளமகாகத்
சதகான்றும சித்திரை விசித்திரைப் பழக்கம
உவடயவவ. கூட்டம கூட்டமகாகக் கூடிவகாழும
இயல்பும இவற்றுக்கு உண்டு. நிழல் தரும
மரைங்களின் அடிப்பகுதிகளில் குமபல்
குமபலகாகத் சதகான்றி, பின்பு அவவ ஏலச்
வசேடிகளுக்குத் தகாவுவது வழக்கம. இவலகள
தகாம உணவு. ஆகசவதகான், சநகாயக்கு வசேப்படும
இவலகள மிகக் குறுகிய ககாலத்திற்கு
உளளகாக்சவ அழிந்து சசேதம அவடகின்றன.

இவ்வவகக் கமபளிப் புழுக்கவளச்
சேகாகசேமகாகவும சேகாமர்த்தியமகாகவும பிடித்து
நசுக்கிவிடுவது சுலபமகான தடுப்பு முவறயகாக
அவமயலகாம.
'வமதில் பரைகாதியகான்' அல்லது,' மசனகாக்சரைகா
சடகாஃபஸ' சவதியல் சேகார்ந்த பூச்சிக்வககால்லி
மருந்வத 1 % அளவில் அடிமரைங்களின், அதகாவது
நிழல் மரைங்களின் அடியிலுளள கீழ்ப்பகுதிகளில்,
மந்வத மந்வதயகாகக் கூடியுளள பகுதிகளில்
வதளித்தகால், அவவ அங்சகசய இயற்வக
எயதும.

வககாமபுத் துவளப்பகான் பூச்சிகள!
இளங் வககாமபுத் துவளப்பகான் பூச்சி, மற்றும
வித்துவறத் துவளப்பகான் பூச்சிகளகாலும
நகாற்றங்ககால் வசேடிகளுக்குப் பங்கமும பகாதகமும

ஏற்படும. வசேடிகளின் வவளிப்புறத்
தண்டுகவளத் துவளத்து ஊடுருவிச் வசேடிகவள
முழுவமயகாகசவ அழித்துவிடும இயல்பு
வககாண்டவவ முதல்வவகத் துவளப்பகான்
பூச்சிகள. இரைண்டகாம ரைகத் துவளப்பகான் பூச்சிகள
விவத உவறகவளத் துவளத்து, உளசள
அடங்கியிருக்கும விவத மணிகவளப் புசித்து
உயிர் வகாழும. இந்நிவலயில், சமற்கண்ட
வித்துவறகளில் சேகாஸதிரைத்துக்குக் கூட ஒருமணி
விவதயும மிஞ்சேகாது!
இருவவகத் துவளப்பகான் பூச்சிகள தகாக்கிய
வசேடிகவளத் துகாருடன் வபயர்த்து எடுத்து
அழித்து விடுவது நல்லது.
தடுப்பகாற்றல் முவறயின் கீழ், 'குவினகால்
ஃபகாஸஎககாலஸ' மருந்வத 1% அளவில்

மகாதகாந்தரை இவடவவளிகளில் வதளித்தல்
சவண்டும.
இந்தத் துவளப்பகான் பூச்சிகள பலவவகயகான
உணவுகவளத் தின்னும பழக்கம உவடயவவ.
ஆதலகால், ஏலத் சதகாட்டங்களில் ஏலச்வசேடி
சேகார்ந்த இஞ்சி, மஞ்சேள சபகான்ற வசேடிகள
வளர்ந்திருந்தகால், அவற்வறயும அப்
புறப்படுத்திவிட்டகால், பூச்சிகளின் வதகாவக
கணிசேமகாகக் குவறயவும நியகாயம உண்டு.
துவளக்கும வண்டுகள
'துவளக்கும வண்டுகள' பிறிவதகாரு ரைகம, நீள
உருவள வடிவு: பழுப்பு நிறம: உடமபு பூரைகாவும
சரைகாமக்ககாடு. இவற்றிற்கும ஏலவிவதக் ககாயகள
என்றகால் வவகுபிரியம. 'சரைகாகர்' சபகான்ற மருந்து
இவற்வறயும கட்டுப்படுத்தும.

'வவளவள ஈக்கள' என்று ஒரு புதியவவக நச்சுப்
பூச்சியும தற்சபகாது புதிதகாகத்
சதகாட்டப்புறங்களில் பதிவகாகியிருக்கிறது.
இவலகவளத் தின்று வகாழக்கூடிய இவவ
வறட்சிப் பருவங்களில் வசேழிப்சபகாடு
நடமகாடும. வடமக்ரைகான் பூச்சிநகாசினிவய 0.05%
என்னும வீத அளவில் பயன்படுத்துவதகால்,
சநகாய கட்டுப்பட்டுப் பயன் கிட்டும சமலும,
அடிநிலத் தண்டுகவளத் தகாக்கும அந்துப்
பூச்சிகள, சவர்த்துவளப்பகான் கிருமிகள மற்றும
கமபளிப் புழுக்களும ஏலச் வசேடிகளின் நகாசேத்தில்
பங்கு பற்றும .
'பி.எச் சி.' மருந்வத 0.2 % அளவிசலகா, அல்லது,
'ஆல்ட்ரின்' கலவவவய 0.1 % வீதத்திசலகா
பிரைசயகாகம வசேயயலகாம.

வசேடிப் சபன்கள!
வசேடிப்சபன்கள (Apids) என்னும வதகாற்று சநகாய
துண்மங்கள வசேடிகளின் ஜீவரைசேத்வதக் குடித்து
சசேதப்படுத்தும. 'கட்சட' சநகாயக்கு இவவதகாம
மூல ஆதகாரைம, என்பது நிவனவிற்குரிய
எச்சேரிக்வகக் குறிப்பு ஆகும.
பரிந்துவரைக்கப்பட்ட 'டிமிவதகாட்சட-சரைகாககார்
சபகான்ற முவறயகான பூச்சி மருந்வத 0.05 சேதவீத
அளவில் கலந்து வதளிப்பது அவசியம.
மிகமிக நுட்பமகான நூற்புழு இனத்வதச் சேகார்ந்த
புதிய வவக நுண்கிருமிகளுக்கும ஏலச்
வசேடிகவள அழுகச்வசேயது நகாசேப்படுத்துவதில்
வபருத்த பங்கு கிவடக்கும. வஹக்டருக்கு 10
கிசலகா என்னும வீத அளவில் 'வடமிக் 10 ஜ'
என்னும கிருமிக் வககால்லி ரைசேகாயன

மருந்துத்துவளச் வசேடிகளின் அடி
சவர்ப்புறங்களில் துரைவி, இந்த நச்சுப் புழுக்கவள
நகாசேப்படுத்திவிடலகாம!
இப்படிப் பல்சவறு நச்சுப்பூச்சி மற்றும
புழுக்கள ஏலத் சதகாட்டப் பண்வணகவள
பல்சவறு ககாலங்களில் பல்சவறு நிவலகளில்
சசேதப்படுத்தி வருகின்றன. அறிவியல் பூர்வமகான விஞ்ஞகான முவறகள
சமற் கண்ட சநகாயகவளத் தடுத்துக்
கட்டுப்படுத்தும வழிமுவறகளகாகச் சிபகாரிசு
வசேயயப்படுகின்றன. அந்த முவறகவளப்
பின்பற்றி நச்சு சநகாயகவள அடக்கி
ஒடுக்குவதிலும ஏல விவசேகாயிகள
அக்கவறயுடன் வசேயற்படசவண்டும!

6. நச்சுசநகாயப் பூச்சி சநகாயகள!

நச்சு சநகாயப் பூச்சிகவளத் தவிரை, நச்சுப் பூச்சி
சநகாயகளும ஏலக்ககாவயச் சசேகாதிக்கும!
ஏலக்ககாய, சசேகாதிப்புக்கு உளளகானகால், உற்பத்தி
சசேகாதிக்கப்படுவது இயற்வக. உற்பத்தி,
சசேகாதவனக்கு இலக்ககாகும பட்சேத்தில், நகாட்டின்
சதசிய வருமகானமும சசேகாதவனயின்
உயிர்க்கழுவில் ஊசேலகாடகாமல் தப்புவது இல்வல
தகாசன?
ஆதலகால்:
ஏலச் சேகாகுபடியின் ஒழுங்குக் கட்டுப்பகாடுகளில்,
நச்சுப் பூச்சி சநகாயகளின் தடுப்புச்
வசேயல்விவனகள கண்ணும கருத்துமகாக
மதிக்கப்படுகின்றன.

ஈரைடி சநகாய
விவத விவதத்து. நகாற்றுப் பறித்து, இரு
நிவலப்பட்ட நகாற்றுப் பண்வணகளிசல
ஏலச்வசேடிகள வளர்கின்ற சபகாதும, பின்னர்
அவவ தகாயவயலுக்கு மகாற்றப்பட்டு மறுநடவு
வசேயயப்பட்டு வளர்ச்சி அவடகின்றவபகாழுதும
இந்த சநகாய மவழக் ககாலத்திசலசய பரைவும
தன்வம உவடயது. சபகாதுமகானதும
சதவவயகானதுமகான தண்ணிர் வடிககால் வசேதிகள
இல்லகாவிட்டகாலும, நகாற்றங்ககால்களிசல
நகாற்றுக்கள விவசேகாயச் சேட்டத்வத மீறி குமபல்
குமபலகாக நடப்பட்டகாலும, மண்ணின் பரைப்பில்
ஈரைம அத்துமீறித் தங்கவும சதங்கவும
சநருவதகாலும, ஈரைடி சநகாய உண்டகாகும.

'பிதியம' என்னும துணுக்கமகான பீவட சநகாயக்
கிருமிகளகால் பூஞ்சேண் சநகாயின் சேகார்பில்
சதகான்றும இந்சநகாயகால் தகாக்கப்படுமசபகாது,
தண்டும சவரும சேந்திக்கும வசேடிப்பகுதிதகான்
முதன் முதலில் பகாதிக்கப்படும. உடன்,
இவலகள 'சசேகாவக' பிடித்த பகாவவனயில்
மஞ்சேள பூத்து, நகாற்றுக்களும சேரி,
இளஞ்வசேடிகளும சேரி உணங்கி - வதங்கி விடும.
சவரும தண்டும கூடும பகுதியிலுளள 'திசுக்கள'
— நரைமபுகள மற்றும அடிநில சவர்த்தண்டும
அழுகிவிடசவ, நகாற்றுக்கள உயிர் இழந்து
பயனற்றுப் சபகாயவிடும.
ஆகசவ, வடிககால் முவற வசேமவமப் படுத்தப்பட
சவண்டியது மிகவும முக்கியம ஆகிறது.
பகாத்திகளிசல விவதகள வநருக்கம இல்லகாமல்,
இவடவவளிகளுடன் விவதக்கப்பட சவண்டும.
அப்சபகாதுதகான், நகாற்றுக்கள கலகலப்பகாக

வளரைமுடியும. மவழப்பருவத்தில் தகாற்றுப்
பண்வணப்படுவககளிசல ஒருசேதவீத அளவிற்கு
'சபகார்சடகா' கலவவ மருந்வதத் வதளிக்கலகாம;
அல்லது, அக்கலவவவய ஊற்றியும
வவக்கலகாம. இத்தவகய கட்டுப்பகாட்டு
முவறக்கு இணங்ககாமல் ஈரைடி சநகாய தீவிரைம
அவடந்தகால், சநகாயவகாயப்பட்ட நகாற்றுக்கவள அல்லது இளஞ் வசேடிகவள சவசரைகாடு பிடுங்கி
எட்டத்தில் வீசி எறிந்து விடலகாம. சநகாயத்தடம
ககாணப்படும இடங்களில் பூஞ்சேணக் ககாளகான்
வககால்லி சவதியியல் கலவவ மருந்வதயும
உடன் வதளிப்பதும விசவகமகான ககாரியமகாகசவ
அவமயக்கூடும.

இவலப்புளளி சநகாய

மூலககாரைணமகாக 'ஃபிசலகாஸடிக்டகா—
எவலட்சடரியகா சேவுத்' என்ற விசித்திரைப் பீவடக்
கிருமிகள விளங்குகின்றன. வதன்சமற்குப்
பருவக்ககாற்றுக் ககாலத்தில் நகாற்றுக்கள சகடு
அவடயும. ஏப்ரைலில் முதல் சககாவடமவழ
வபயததும சதகான்றும இவ்வியகாதி, ஜஜூன் ஜஜூவலயில் உச்சேம அவடயும. சநகாயக்ககான
அவடயகாளங்களகாக, தண்ணிரில் நவனந்து ஊறிய
மகாதிரி இவலகளிசல புளளிகள சிறுகச் சிறுகத்
சதகான்றும; பின்னர், இவவ படிப்படியகாகப்
வபரிதகாகி, இறுதியில் ஒட்டுப் சபகாட்ட
பகாவவனயில் அலங்சககாலமகாக அழுகி விடும.
புளளிகள உருவகான பகுதிகள அப்புறம
துவகாரைங்களகாக மகாறி விடவும சநரும.
கவடசியில், அந்த இவலகள உதிரை
சவண்டியதுதகாசன?

'ககாஃப்டஃசபகால் - டிஃபகால்டன்' என்ற
இரைசேகாயன முவற மருந்துக் கலவவவய ஜஜூன்
மகாதத்திலிருந்து மகாதம இரைண்டுதடவவகளகாகத்
வதகாடர்ந்து வதளித்தகால், இவலப் புளளி
கட்டுப்படும; கட்டுப்படுத்தப்படும.

கட்சட சநகாய
இந்திய நகாட்டில், ஏலம விவளகின்ற
வபருமபகாலகான விவசேகாயத் சதகாட்டப்
பண்வணகளிசல வசேடிகவளத் வதகாற்றிப்பற்றும
நச்சுத்தன்வம வககாண்ட வசேடிப்சபன்களகால்
பரைவக்கூடிய 'கட்சட' எனப்படும இந்த நச்சு
சநகாய மிகவும பயங்கரைமகானது மட்டுமல்ல,
மிகவும வககாடியதும கூட! – சேகாகுபடிப் பக்கங்கள
எல்லகாவற்றிலுசம பரைவலகாகசவ வியகாபிக்கும

குணம வககாண்டது என்பதும குறிப்பிடத்தக்கது
ஆகும.
ஏலச்வசேடிகள, வயதின் வளர்ச்சிவய அவடகின்ற
எல்லகாக் கட்டங்களிலுசம அவவ 'கட்சட'
சநகாயகால் பீடிக்கப்படும. தளிர் இவலகளின்
நடுநரைமபிலிருந்து ஓரைங்கள வவரை, வமலிந்த வவளுத்த பச்வசே நிறக் சககாடுகள
ஒன்றுக்வககான்று இவணயகாகவும
வரிவரியகாகவும இந்சநகாய அவடயகாளமிட்டுத்
வதன்படும. சநகாய முற்றினகால், வளர்ந்து
முதிர்ந்த இவலகளின் சமசல பளிங்கு சபகான்ற
பல வண்ணப் பட்வடகள உருவகாகிப்
பரைவும. இவல உவறகளும வவளித் தண்டுகளும
இந்சநகாயக்குத் தப்பமுடியகாது. ஒரு வசேடியில்
பற்றும இவ்வவக சநகாய. மற்றச் வசேடிகள
எல்லகாவற்வறயும ஒழுங்ககாகவும முவறயகாகவும
வதகாற்றும. கண்டிப்பு மிகுந்த 'கட்சட' சநகாயின்

கண்பட்டகால் சபகாதும; வசேடிகள வளர்ச்சி
குன்றிச் சிறுத்து விடும! — பகாவம!
நகாற்றுக்கள பண்வணகளில் தவழ்ந்து
விவளயகாடும பச்சிளங் குழந்வதகளகாக
வளர்கின்ற பருவத்திசலகா, அல்லது, வயலில்
நடவு வசேயயப்பட்டுப் பிளவளக்கனியமுதகாக
வளர்ச்சியவடகின்ற முதலகாவது
ஆண்டுக்ககாலத்திசலகா ஏலச்வசேடிகவள 'கட்சட
சநகாய' (Katte Disease) பீடித்துப் பகாதிக்கும
பட்சேத்தில், அவவ பலன் எவதயும தரைசவ தரைகாது!
ஒரு சில ஆண்டுகள வளர்ந்து 'பருவம' அவடந்து
முதிர்ந்த நிவலயில் சநகாய பற்றினகால்,
குருத்துக்கள ஒன்றிரைண்டு மட்டுசம
சதகான்றுவதுடன், அவவ சிறுவம அவடய
சநர்வதகால், வபருவம தரைக்கூடிய வித்துவறகள
வவகு வசேகாற்பமகாகசவ சதகான்றும. சநகாயின்
விவளவகாக, விவளச்சேலில் உண்டகாகும நஷ்டம

முதல் ஆண்டில் 10 சேதவீதம முதல் 67 சேதவீதம
வவரையிலும, இரைண்டகாம ஆண்டில் 25 முதல் 90
சேதவீதம வவரையிலும, மூன்றகாவ்து ஆண்டில் 32
முதல் 97 சேதவிகிதம வவரையிலும கூட
சவறுபடுவதும உண்வம நடப்பு!
ஆகசவ, சேமபந்தம வககாண்ட முதல் வசேடிப்சபன்
இனம ககாணப்பட்ட மறுவினகாடிசய,
அந்சநகாயக்குக் கண்ணுக்குப் புலப்படகாமசல
இலக்ககாகிவிடும. வசேடிகவள அப்புறப்படுத்தி
விடசவண்டும. ஏவனன்றகால், இந்சநகாய ஒரு சில
நிமிஷங்களுக்குளளகாகசவ வஜட் விமகானமகாக
விவரைந்து பறந்து நிலம பூரைகாவிலுசம
பரைவிவிடும!
இவ்வளவு விஷத்தன்வம பவடத்திட்ட
வசேடிப்சபன்களகால் பரைவும கட்சட சநகாயக்ககான
அறிகுறிகள ககாணப்படும வசேடிகவளக்

கண்டறிந்து அவற்றின்மீது வசேறிவு மிக்க
'டிமவதகாட்சரைகாகர்' பூச்சி மருந்வத 0.05% அளவில்
தண்ணிரில் கலந்து கவரைத்துத் வதளிப்பது
சிலகாக்கியம. மருந்துத் வதளிப்பு முடிந்த மூன்று
தினங்கள கழிந்ததும, சநகாயச் வசேடிகவள
சவசரைகாடு எடுத்து அப்புறப்படுத்தி எரித்து
விடுவதும நல்லது. ஏலச்வசேடிகளின் மரைபு வழிப்
பட்ட துவணச் வசேடிகள மற்றும ஆதகாரைச்
வசேடிகள சதகான்றியிருந்தகால் அவற்வறயும சநகாய
நுண்மங்கள விட்டு வவப்பது கிவடயகாது;
ஆதலகால், அவற்வறயும வயல்களில் விட்டு
வவப்பது தப்பு!
'கட்சட' சநகாயின் வகாவடசய படகாத
ஆசரைகாக்கியமகான சேகாகுபடிப் புறங்களில்
கண்ககாணிப்சபகாடு வளர்ந்து முதிர்கின்ற நல்ல
ஏலச்வசேடிகளினின்றும சசேகரைம வசேயயப்படும
விவதகளதகாம ஆசரைகாக்கியமகான நடவுச்

சேகாதனமகாகப் பயன்படவும, பயன்தரைவும
முடியும!

அழுகல் சநகா ய
பூஞ்சேணசநகாயப் பட்டியலில் இடமவபறும
அழுகல் சநகாய சகரைள மண்ணின்
மவலப்புறங்களில் கூடுதலகாகசவ
ஆர்ப்பகாட்டமும அட்டூழியமும வசேயயும,
'பிதியம' சநகாய நுண்மங்களின் ரைத்தப்பந்தம
வககாண்டவவ; ஜஜூவல பிறந்துவிட்டகால்,
இந்சநகாயும பிறந்துவிடும. நவமபர்டிசேமபர்
வவரை நீடிக்குமகாம! இளம வித்துவறகள மீது
இந்சதகாயக்குக் ககாதசலகா, ககாமசமகா கூடுதல்.
ஆகசவ தகான், அவற்றிசல வநவுப்புண்கள
தகாஜ்மககால்களகாக உருவகாகின்றன. தண்ணிரில்
ஊறவவத்தது சபகாலத் சதகான்றும இந்த சநகாயக்
வககாப்புளங்கள வபரிதகாகும வபகாழுது,
சமற்கண்ட வித்துவறகள
பூச்சேரைக்ககாமபுகளிலிருந்து உதிர்ந்து
விழுந்துவிடும. பூங்வககாத்துக்கள மற்றும

தண்டின் அடிப்பகுதிகவளத் வதகாற்றிப் பரைவும
சநகாய முடிந்த முடிவில் அச்வசேடிகவளசய
அழித்துவிடும! அழுகல் சநகாயக்கும 'சபகார்சடகா'
மருந்துக்கலவவ கண் கண்ட - வககண்ட தடுப்பு
மருந்தகாக விளங்கும; சநகாயும கட்டுப்படும. சம
- ஜஜூன் ககாலப்பிரிவில் வதன்சமற்குப்
பருவக்ககாற்று வதகாடங்கியவுடன், கவளஎடுத்தல்
மற்றும 'கவகாத்து எடுத்தல்" எனப்படும
துப்புரைவுப் பணிகள நடந்து முடிந்த பிறகு,
வசேடித்வதகாகுதிகவளச் சுற்றி சபகார்சடகா கலவவ
மருந்வத ஊற்றி ஊறவவப்பது உபசயகாகமகான
நவடமுவறச் வசேயற்பணியகாகசவ அவமயலகாம.
மவழ நின்று, ஆகஸட் ஆரைமபத்தில் இரைண்டகாம
தரைமகாக மருந்து வதளித்தும சநகாய கட்டுக்குள
அடங்ககாமல் திமிறினகால், வசேப்டமபர் வகடுவில்
மூன்றகாம முவறயகாகவும சமற்படி மருந்துக்

கலவவயின் உதவிவய நகாடுவதில் தவறு ஏதும
இல்வலதகான்!
அப்பகால், வசேடித்வதகாகுதி அழுகல் மற்றும
அடிநில சவர்த்தண்டு அழுகல் சநகாயகளகூட,
பூஞ்சேண சநகாவயச் சேகார்ந்தவவதகான்;
சசேர்ந்தவவதகாம! இந்சநகாயகளுக்கு முகம
பகார்க்கும கண்ணகாடியகாக இவலகசள விளங்கும,
அவவ வவளுத்து, ரைத்தச்சசேகாவக பிடித்த
பகாங்கிசல மஞ்சேள பூத்துவிடும. இவலகள
உதிர்ந்தபின், வசேடிகளின் அடித்தளம,
சவர்த்தண்சடகாடு இவணந்த முவனப்பகாகம
எல்லகாசம சநகாயின் ஆக்கிரைமிப்புக் ககாரைணமகாகச்
சசேகார்ந்து, வலுவிழந்து சபகாயவிடுகின்றன.
நகாற்றங்ககாலிலுளள பகாத்திகளில் 1% அளவில்
'சபகார்சடகா' கலவவ வதளிக்கப்படல் சவண்டும.
வயலிலுளள வசேடித் வதகாகுதிகளில் எரியகக்ககாடி

உப்பு வவககசளகாடு சுண்ணகாமவபயும கலந்து
பயன்படுத்தலகாம!

வசேந்தகாள சநகாய
அடுத்ததகான 'வசேந்தகாள சநகாய' கூட, வசேடி
இவலகளில்தகான் முதலில் முற்றுவக வசேயயும.
இங்சகயும, வநவுப்புண்களதகான் குறியீடு,
பகாக்டீரியகா என்று வசேகால்லப்படும சநகாய
நுண்மங்களதகாம இந்சநகாயக்குத் தகாய தந்வதயர்.
இவலகவளத் வதகாடர்ந்து, பூச்சேரைங்களும,
பின்சன வித்துவறகளும பகாதிக்கப்படும;
சநகாயக்குப் பலியகான சதகாட்டம, தீக்கு
இவரையகான மகாதிரி கருகிவிடவும சநரும.
மகாமூலகாகப் பயன்படுத்தும தடுப்பு
மருந்துகளதகான் இந்சநகாயக்கும தீர்வு வசேகால்லும.
சமலும, ஏலத் சதகாட்டங்களில் சதவவயகான

நிழல் கிவடக்க வசேயல் ரீதியில் வழிவசேயதகாசல
சபகாதும; நல்ல வழி பிறந்துவிடும!

இவலக்வககாப்புள சநகாய!
கவடசியகாக, இவலக்வககாப்புள சநகாய என்று ஒரு
சநகாயும ஏலக்ககாவயத் தகாக்கவல்லது. இது
புதிதகான சநகாய; சேமீபத்தில்தகான் அறிமுகம
ஆனது. இந்சநகாய பரைவினகால், இவலகளின்
புறப்பகுதிகளில் வககாப்புளங்கள சதகான்றும.
இவலகள உருமகாறும; பின் அழுகும, ஈரைப் பதம
கூடினகால், சநகாயத் தகாக்குதல் கூடும, 'சபகார்சடகா'
கலவவதகான் (Bordeawy Mixture) இந்சநகாவயயும
தடுத்துக் கட்டுப்படுத்தி அடக்கும.
ஏலச் சேகாகுபடிவயச் சீரைழித்துச் சசேகாதிக்கும
பயங்கரைமகான நச்சு சநகாயப் பூச்சி புழுக்கள
மற்றும வதகாற்றுசநகாயகவளப்

வபகாறுத்தமட்டிசல, வருமுன் ககாப்பதும
வந்தபின் ககாப்பதும இன்றியவமயகாத
நவடமுவறச் வசேயற்பணிகளகாகசவ அவமய
சவண்டும!

ஏலக்ககாயின் சதகாழர்கள சதனீக்கள!
ஏலக்ககாயச் வசேடி தன்வனச் சுற்றிலும
நுணுக்கமகான சவறுபகாடுகள அல்லது,
மகாறுபகாடுகள ஏற்பட்டகாலுங்கூட, அவற்றகால்
வவகுவகாகப் பகாதிக்கப்படும இயல்வபக்
வககாண்டது. ஆனகாலும இந்த ஏலக்ககாயச் வசேடி
இன்வனகாரு வழியிலும விந்வதமிகு
வசேடியகாகசவ இயற்வகயின் விதிவசேத்தகால்
அவமந்துவிட்டது! அதகாவது, ஏலக்ககாயப்
பூக்களில் இயல்பிசலசய சுயமகரைந்தச் சசேர்க்வக
ஏற்படுவதற்ககான பகாக்கியம இல்லகாமல்

சபகாயவிட்டது. ஆதலகால், அது கலப்பு மகரைந்தச்
சசேர்க்வகச் சேகார்புவடய வசேடியகாகவும
விளங்கசவண்டியதகாயிற்று.
ஏலக்ககாயப் பூக்களில் மகரைந்தச் சசேர்க்வகவய
உண்டு பண்ணும சதனிக்கள ஏலக்ககாயின் ஆப்த
நண்பர்களகாகசவ வசேயலகாற்றும. இதன்
விவளவகாக, ஏலச்வசேடிகளில் கூடுதல் அளவில்
ககாயகள சதகான்றவும, விவளச்சேல் வபருகவும
ஏதுவகாகிறது.
ஆகசவ, ஒவ்வவகாரு ஏலச் சேகாகுபடிப் பகுதியிலும
குவறந்தது நகான்கு சதன்கூடுகவளயகாவது
அவமத்துச் சேரி வரைப் பரைகாமரித்தகால், ஏலக்ககாய
மகசூல் தனிப்பட்ட முவறயில் உயர்வவடயவும
கூடும.
சேகாகுபடித் சதகாட்டங்கவள அச்சுறுத்தும விஷப்
பூச்சிகள மற்றும வதகாற்றுசநகாயகவளத் தடுத்துக்

கட்டுப்படுத்தப் பூச்சிக் வககால்லி மருந்துகவளப்
பயன்படுத்தும சபகாது, சதனிக்களுக்கு
எவ்வவகயிலும பகாதிப்பு ஏற்படகாத வவகயில்
ஏல விவசேகாயிகள வசேயற்படசவண்டும.
அப்சபகாது தகான் பிளவளயகார் பிடித்தகால், அது
பிளவளயகாரைகாகசவ அவமய முடியும!
ஆகசவ :
ஏலத் சதகாட்டப் பண்வணகளில் சதனீக்களின்
நடமகாட்டம மிகுந்திருக்கும ககாவல சநரைங்கவள
அந்தத் சதனிக்ககான மகரைந்தச் சசேர்க்வக அலுவல்
சநரைமகாக ஒதுக்கிவிட்டு, சதனிக்கள வதன்படகாத
மகாவல சவவள களில் பூச்சி மருந்துகவள
சீரைகாகவும மிதமகாகவும பயன் படுத்துவதிலும
ஏல விவசேகாயிகள எச்சேரிக்வகசயகாடு நடந்து,
வககாளவதும நல்லது!

ககாலம ககாலமகாகசவ வரைலகாற்றில் உயிர் வகாழ்ந்து
வரும இந்திய நகாடு, வகாசேவனத் திரைவியங்களின்
தகாய நிலமகாக உலக அரைங்கத்தில் விளங்கி
வருகிறது. அதுசபகாலசவ, அந்நகாட்களில்
அரைண்மவனகளிசல விவல மதிப்புக்
வககாண்டனவகாக மதிக்கப்பட்டு வந்த
நவரைத்தினங்கவளப் சபகாலசவ, இந்திய
நறுமணப் வபகாருட்களும உயர்சவகாடும
உன்னதத்சதகாடும கருதப்பட்டன! அவவ,
பலவிதமகான உணவுகளின் பலவிதமகான
தயகாரிப்புக்களிலும, மருந்துகளின்
பக்குவங்களிலும பயன்படுத்தப்பட்டுச்
வசேல்வகாக்குப் வபற்றிருந்த ககாலம ஒன்று
நிலவியதும உண்வமதகான்!
கர்நகாடகம, தமிழ்நகாடு மற்றும சகரைள நகாடுகளில்
பரைந்து விரிந்திருந்த சமற்குமவலத்
வதகாடர்ச்சிகள, எழுபதுக்கும அதிகமகான

வகாசேவனத் திரைவியப் வபகாருட் களின் தகாயவீடகாக
அன்றும இருந்தன; இன்றும இருக்கின்றன.
சமலும, பல நூற்றகாண்டுகளுக்கு முன்னசரை,
வகாசேவனப் வபகாருட்களின் வவளிநகாட்டு
வகாணிபத்திலும இந்திய நகாடு முதன்வம
வபற்றுத் திகழ்ந்தது! தவிரைவும, ஐயகாயிரைம
ஆண்டுக் ககாலத்திற்கு முன்பகாகசவ இந்திய
நகாட்டின் நறுமண விவளவபகாருட்கள
மத்தியக்கிழக்கு நகாடுகளிசல புழங்கப்பட்டு
வந்தன என்பதும உண்வமதகான்!
இந்தியகா சமற்வககாண்டிருந்த சேர்வசதசே
வகாணிபத்தில் அங்கம வகித்த பல்சவறு
வகாசேவனத் திரைவியங்களுக்கு மத்தியில்,
வகாசேவனப் வபகாருட்களின் ரைகாணிவயன
மகாட்சிவம வபற்றிருந்த ஏலக்ககாயதகான்
முதன்வம, வபற்று விளங்கியது. இந்நிவலயில்,

அசரைபியக் கலகா சேகாரைத்தில் முக்கியமகானவதகாரு
பங்வகப் வபறத் வதகாடங்கிய ஏலக்ககாய, அரைபு
மக்களின் அன்றகாட உணவுகளிலும
பழக்கவழக்கங்களிலும இன்றியவமயகாப்
வபகாருளகாக ஆகி, அவர்களது சேமுதகாய
அந்தஸவத நிர்ணயிக்கும ஓர் உயிர்ப்
வபகாருளகாகவும உயர்ந்துவிட்டது! ஆகசவ,
நறுமணப் வபகாருட்களின், குறிப்பகாக,
ஏலக்ககாயின் சேர்வசதசே வர்த்தகத்தில்
இந்தியகாவுடன் முதன்முதலில் வதகாடர்பு
வககாண்ட வபருவமயும அசரைபியர்களுக்சக
கிவடத்தது. பின்னர், எகிப்தியர்கள பின்
வதகாடர்ந்தனர். அப்பகால், எகிப்தின் மீது
பவடவயடுத்து வவன்றது சரைகாம. பின்பு, சரைகாம
நகாட்டினர் ஏலக்ககாய மற்றும வகாசேவனத்
திரைவியங்கவள வகாணிபம வசேயதிட
இந்தியகாசவகாடு வதகாடர்பு வககாளளலகாயினர்!

7. ஏலக்ககாய அந்தஸது!

இந்திய ஏலக்ககாய ரைகாணியின் ரைகாஜமரியகாவதயில்,
ஐயகாயிரைம ஆண்டுகளின் வரைலகாற்றுச் சிறப்பு
இன்வறய நிவலயிலும உலகின் அரைங்கிசல
வககாடி கட்டிப் பறந்து வககாண்டிருக்கிறது.
பகாரைதத் திருநகாட்டின் புரைகாதனச் சிற்பங்களிலும,
சவதங்களிலும புனிதமகாகப் புகழ் மணம
பரைப்பும ஏலக்ககாய, உளநகாட்டின் மருத்துவ
முவறயிலும சேரி, மருந்துகளின் தயகாரிப்பு
வநறியிலும சேரி, கி. மு. 3000 முதல்
இன்றியவமயகாதசதகார் இடத்வதப் வபற்று
வருகிறது.
பகால் உணர்வுகவளத் துகாண்டவல்ல சேக்தி
ஏலக்ககாயக்கு உளளதும உண்வம!

தமிழ் இலக்கியத்தில் ஏலக்ககாய
சேங்கம வளர்த்த சதமதுரைத் தமிழின் சேங்கககாலப்
சபரிலக்கியங்களிலும
ஐமவபருங்ககாப்பியங்களிலும சவறு பல
இலக்கியச் சிறப்பு மிக்க நூல்களிலும
ஏலக்ககாயின் இனிய நறுமணமும அழககான
இன்சுவவயும பரைவியும விரைவியும
கிடக்கின்றன!

ஏலச்,சேகாகுபடிப் பரைப்பு இந்தியத் தகாயநகாட்டின்
வகாசேவனத் திரைவியப் வபகாருட்களின்
ரைகாணியகாகசவ ஏற்றிப் சபகாற்றப்படும
சிறிய ஏலக்ககாய, சகரைளம, கர்நகாடகம மற்றும
தமிழ்நகாட்டில் சமற்கு மவலத் வதகாடர்ச்சி
விரிந்து பரைந்து கிடக்கின்ற குன்றுகள சூழ்ந்த

ககாடுகளிலும ககாடுகள சேகார்ந்த நிலப்
பரைப்புக்களிலும சேகாகுபடி வசேயயப்படுகிறது.
இந்தியகாவில் ஏலக்ககாய சவளகாண்வம
நவடவபறும வமகாத்த நிலப்பரைப்பு 1984 ஆம
ஆண்டில் வவளியிடப்பட்டுளள மதிப்பளவின்
அறிக்வகயின்படி 93,947 வஹக்சடர் ஆக
அவமகின்றது! ஏலச் சேகாகுபடியின் வமகாத்தப்
பரைப்பில், சகரைளத்தின் பங்கு 56,376
வஹக்சடரைகாகவும, கர்நகாடகத்தின் உரிவம 28,223
வஹக்சடரைகாகவும, தமிழ்நகாட்டின் வீதம 9,348
வஹக்சடரைகாகவும அவமயும.

உற்பத்தி மற்றும ஏற்றுமதியில் ஏலக்ககாயக்சக
முதல் இடம!
ஏலக்ககாய உற்பத்தி மற்றும ஏற்றுமதியில்
உலகத்தின் நகாடுகளுக்கு மத்தியில் இன்று

முன்னணியில் நின்று வருகின்ற, இந்தியநகாடு,
உலகத்தின் வமகாத்த ஏலக்ககாய விவளச்சேலில் 60
சேதவீதப் பங்குப் பணிவயப் வபற்றுப் வபருவம
வபற்று வருவதும சிறப்புக்குரிய தகவல்
ஆகிறது. ஆக, இந்திய நகாட்டின் சிறு ரைக
ஏலக்ககாயப் பயிர்ச் சேகாகுபடி இன்வறக்கு 4000
வமட்ரிக் டன் என்னும அளவவத் தகாண்டி
நிற்பதும குறிக்கத்தக்க சசேதிதகான்.
ஏலக்ககாய உற்பத்தியில் உலகிசலசய சிறந்து
விளங்கும இந்தியநகாடு, ஏலக்ககாய
ஏற்றுமதியிலும உலகநகாடுகளிசல
முதன்வமயகான இடம வபற்று வருகிறது. உலக
நகாடுகளின் வமகாத்த ஏலக்ககாய ஏற்றுமதியில்
இந்தியகாவின் பங்கு 75 சேதவீதமகாக அவமவதும
மகிழ்ச்சிக்கும வரைசவற்புக்கும உகந்தசத
அல்லவகா?

ஏலக்ககாயப் பயிர்த்வதகாழிலில் ஈடுபட்டுளள
உலக நகாடுகளிசல, குவகாடிமகாலகா, தகான்சஸனியகா
மற்றும ஸ்ரீலங்ககா எனப்படும இலங்வக
முக்கியமகானவவதகான்!

8. ஏலக்ககாயச் சேட்டம!

இந்திய ஏலக்ககாயின் வளர்ச்சிக்கும வகாழ்வுக்கும
உரியதகான நவடமுவறச் வசேயற்பணிகவள
இயக்கவும இயங்கச் வசேயயவும துவண நிற்கும
வவகயில், ஏலக்ககாயச் சேட்டம 1965-ல்
இயற்றப்பட்ட பின்னர், இந்திய அரைசின்
நிர்வகாகப் வபகாறுப்பின் கீழ் ஏலக்ககாய வகாரியம
தனியகானதும தனிப்பட்டதுமகான ஒர் அவமப்பு
ஏற்படுத்தப்பட்ட பின்னர், 1966-67 முதல் 1970-71
வவரையிலகான ஐந்தகாண்டுக் ககாலக் கட்டித்தில்
ஏலக்ககாய உற்பத்தி சேரைகாசேரியகாக 2500 வமட்ரிக்.
டின் என்னும அளவில் அவமந்து, பிறகு 1979-80ல் 4500 வமட்ரிக் டின்னகாக உயர்ந்தது; உச்சேம
அவடந்தது. பிந்திய 1981-82 ல் இத்தியகாவின்
ஏலக்ககாங் விவளவின் அளவு 4100 வமட்ரிக் டன்

என்றகால், அதில் சகர்ளம 2800 வம.டன்,
கர்நகாடகம 1000 வம.டன், தமிழ்நகாடு 300 வம.டன்
என்ற நிலவரைத்தில் மகாநில வகாரியகான உற்பத்தி
அளவுகள அவமந்தன. 1983-84 ல் விவளச்சேல்
1600 வமட்ரிக் டன்னகாகசவ வமகாத்தத்தில்
அவமந்தது. இயற்வகயின் பரிசசேகாதவனக்கு
இந்திய ஏலக்ககாய. ir த்திரைம தப்பி விதிவிலக்ககாக
அவமந்திட முடியுமகா என்ன?
1966-67 முதல் 1971-72 வவரையிலகான ககாலப்
பிரிவிசல, இத்திய நகாட்டினின்றும ஏற்றுமதி
வசேயயப்பட்ட ஏலக்ககாயின் அளவு 1435 வமட்ரிக்
டன்னகாகவும, ஏற்றுமதி மூலம நகாட்டுக்குக்
கிட்டிய அந்நியச் வசேலகாவணி வருமகானம ர 8.37
சககாடியகாகவும மட்டிலுசம அவமந்திருந்தது.
ஆனகால், 1978-79.ல் உற்பத்தி கூடியதுசபகாலசவ,
ஏற்றுமதியும கூடி, ஏலக்ககாய ஏற்றுமதிகள 2876

வமட்ரிக் டன்வன எட்டிப்பிடிக்க, ஏற்றுமதி
வருவகாய ர 58.40 சககாடியகாகவும உயர்ந்து
உச்சேமவடந்தது.
ஒரு விஷயம: 1983-84-ல் ஏல விவளச்சேல்
குவறயசவ -1600 வம.டன்னகாகக் குவறயசவ ஏற்றுமதி அளவும 258 வமட்ரிக் டன் என்னும
வருந்தத்தக்க நிவலவய அவடய
சவண்டியதகாயிற்று! இது சதசியப் வபகாருளகாதகாரை
வளர்ச்சிக்கு ஏற்பட சநர்ந்த சசேகாதிப்புத்தகான்!.
ஆனகாலும —
இந்த 1985-ம ஆண்டில் ஏலக்ககாய உற்பத்தி
பவழய படியும மறுமலர்ச்சி அவடந்து,
ஏற்றுமதிகள உயர்ந்து, நகாட்டின் அந்நியச்
வசேலகாவணி ஆதகாயங்களகூடி, நல்ல பலன்கள
ஏலச் சேகாகுபடியில் வககூடுவமன்றும எதிர்
பகார்க்கப்படுகிறது!

சிறிய ரைக ஏலக்ககாய!
நீண்ட வநடுங்ககாலத்திற்கு முன்னர், வதன்
இந்திய மண்ணிசலதகான் ஏலச்வசேடி
முதன்முதலில் விவளந்தது. ஏலக்ககாயக்கு
எவலட்சடரியகா என்பதுதகான் பிறப்புவழிப்
வபயர். ஏலக்ககாய விவதகள என்னும
வபகாருளபடும 'ஏலத்தகாரி' என்கிற
வசேகால்லினின்றும உருவகானது. ஏலக்ககாயக்ககான
அசேல் பதம 'அசமகாமம' என்ற லத்தின்
வகார்த்வதயினின்றும பிறந்தது என்பசத சேரியகான
வகாதமகாகவும கருதப்படும. இஞ்சி மற்றும
மஞ்சேள தகாவரை இனத்வதக் சேகார்ந்தது. ஏலக்ககாய
என்பதும கவனிக்கத் தக்கசத
ஆகிறது. அந்நகாளில் இயற்வகயின்
இனிவமமிக்க, சீரைகான தட்ப வவப்பச் சூழலில்
மிதமகான ஈரைப்பதம சூழ்ந்திட இயற்வகயகாகசவ

வளர்ந்து வந்த ஏலச்வசேடிகள நகாளவடவில்
சேகாகுபடி முவறயின் கீழ் பயிர் வசேயயப்பட்டு,
இப்சபகாது ஆதகாயமகானவதகாரு பயிர்த்
வதகாழிலகாகவும நவடமுவறப் படுத்தப்படுகிறது.
ஏலக்ககாய வகாரியம 1966-ல்
அவமக்கப்படுவதற்கு, முன்னர் ஏலக்ககாயின்
விவளச்சேல் மற்றும விவசேகாயம பற்றிய
உண்வமயகான, ஆதகாரைபூர்வமகான மதிப்பீடுகள
எதுவுசம சேரிவரைத் வதரிந்திருக்கவில்வலதகான்!

விவல மதிப்பு கூடுதல்
வகாசேவனத் திரைவியங்களின் உலகத்திசல
ஏலக்ககாய தகான் ரைகாணி!
உலகத்தின் ஏலக்ககாய ரைகாஜ்யத்தில் இந்திய
ஏலக்ககாய தகான் ரைகாணி!

இவ்வகாறு, இந்திய நகாட்டிலும சேரி, கடல்கடந்த
அயல் நகாடுகளிலும சீரும வசேல்வகாக்கும வபற்ற
இந்திய ஏலக்ககாய உலக நகாடுகளின் சமலகான
வரைசவற்வபச் சேமபகாதித்துக் வககாண்டிருப்பதன்
நற்பலனகாகசவ, இந்திய நகாட்டுக்கு ர 30
சககாடிக்கும கூடுதலகான அந்நியச் வசேலகாவணி
வருவகாய ஆண்டுசதகாறும கிவடத்து வருகிறது.
விவல மதிப்பு மிக்கது. ஏலக்ககாய! ஆகசவதகான்,
ஏலக்ககாயின் சேரைகாசேரி விவல, கிசலகாவுக்கு ர 150
என்ற அளவிற்குக் குவறவு படகாமலும ர 400
என்னும விவல வீதத்துக்கு சமற்படகாமலும
நிலவி வருகிறது.
இந்திய ஏலக்ககாய, அதகாவது, இந்திய நகாட்டின்
சிறிய ரைக ஏலக்ககாயதகான் உலக அரைங்கிசல
எத்தவன எத்தவன வழிகளிலும வவககளிலும
பயன்படுகிறது!–பயன்படுத்தப்படுகிறது! ஏலக்

ககாய உற்பத்தியில் 60 சேதவீதத்திற்கும கூடுதலகான,
அளவில் வவளிநகாடுகளிசலதகான் உபசயகாகம
ஆகிறது. 60 உலக நகாடுகளில் ஏலக்ககாய
மணக்கும. மத்தியக் கிழக்கு நகாடுகளதகாம
ஏலக்ககாவயப் பயன்படுத்திப் பயன் அவடவதில்
முதன்வமயகான இடத்வதப் வபற்றுளளன.
சசேகாவியத் ருஷ்யகா, ஜப்பகான், சமற்கு வஜர்மனி,
அவமரிக்ககா, பிரிட்டன், ஸவிட்சேர்லகாந்து
முதலகான நகாடுகளில் ஏலக்ககாய வவககளும
குறிப்பகாக, ஆலப்புவழ உயர் பச்வசே ரைக
ஏலக்ககாயும, ஏலக்ககாய எண்வணயும வபரு
மளவில் உபசயகாகமகாகின்றன.

ஏலக்ககாயப் பயன்கள
இந்திய நகாட்டிவனப் வபகாறுத்தமட்டிசல,
ஏலக்ககாய, உணவுத் தயகாரிப்பில்

மட்டுமல்லகாமல், மருந்து தயகாரிப்பிலும
வதகான்றுவதகாட்டுப் பயன்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது. அஜீர்ணம தவலவலிவயப்
சபகாக்கவும ரைத்தச் சுத்திகரிப்புப் பணிவய
சமற்வககாளளவும உதவும. பிரைசேவக் ககாலத்தில்
தகாயமகார்களுக்கு ஊட்டச்சேக்திவய நல்குவதிலும
ஏலக்ககாய முன்னணியில் நிற்கிறது. உப்பு
இல்லகாத பண்டம குப்வபயிசல என்பகார்கள.
அது மகாதிரிசய, ஏலக்ககாய மணக்ககாத
உணவுப்வபகாருள சுவவப்பது கிவடயகாது! தகாமபூலத்திற்கு நறுமண இன்சுவவ அருளும
வபருவமக்குரியதும இந்திய ஏலக்ககாயதகான்!
இந்திய நகாட்டில் ஹகார்லிக்ஸ, ககாமப்ளகான்
சபகான்ற உணவுப் வபகாருட்களிலும வரைகாட்டி,
மிட்டகாயத் தின் பண்டங்களிலும, 'வடஜீன்'
சபகான்ற ஜீரைண சேக்திமிக்க ஆங்கில
மருந்துகளிலும ஏலம மணம பரைப்பும!

சேவூதி அசரைபியகாவில் ஏலக்ககாய!
மத்தியக் கிழக்கு நகாடுகளிசல, சேவூதி
அசரைபியகாவில் தகான் இந்திய ஏலக்ககாய வபரும
அளவில் வசேலவு ஆகிறது, ஏலக்ககாவயயும
ககாப்பித் தூவளயும சேம அளவில் கலவவ வசேயது
தயகாரிக்கப்படும 'ககாவகா’ என்னும ஏலக்ககாயக்
ககாப்பி அரைபு மக்களின் சேமூக அந்தஸவத
சமன்வமப்படுத்தும, பிரியகாணி, புலவு வவகத்
தயகாரிப்புக்களிலும ஏலம மனக்கும.
ஹகாலந்து நகாட்டினர் சவகவவத்த
மகாப்பண்டங்கள, மிட்டகாய, இவறச்சி
சபகான்றவற்றிற்கு ஏலக்ககாயின் துவணவய
நகாடுவர்!
ஸககாண்டிசநவிய மக்களுக்கு பணியகாரைங்கள
சபகான்ற தின்பண்டங்களுக்கும

வஜர்மகானியர்கட்குக் கட்டுமகானம
வசேயயப்பட்டுப் பதனம வசேயயப்படும உணவுப்
பதகார்த்தங்களுக்கும ஏலம பயன்தருவது சேகஜம.
ஜப்பகான் நகாட்டில் கறிபவுடர், மதுபகானம,
மருந்து, பற்பவசே சபகான்றவற்றில் ஏலக்ககாய
சசேர்க்கப்படுகிறது.
அவமரிக்ககா, பிரிட்டன் மற்றும சசேகாவியத் ருஷ்ய
நகாடுகளில் இவறச்சித் தயகாரிப்புக்களில்
ஏலக்ககாய சிறப்புடன் கூட்டுக்கலவவ
வசேயயப்பட்டு வருவதும உண்வம நடப்புதகான்!
சிறிய ஏலக்ககாவயப் சபகாலசவ வபரிய
ஏலக்ககாயும ஆயுர்சவத மருத்துவ முவறயில்
உபசயகாகிக்கப்படுவது உண்டு. வபரிய ஏலக்ககாய
மூலம நவடவபறும உற்பத்தி அளவு 2100
வமட்ரிக் டன்னகாகவும, வபரிய ஏலக்ககாய
ஏற்றுமதி மூலம இந்திய நகாட்டுக்குக் கிட்டும

சதசிய வருவகாய சுமகார் ர 50 லட்சேமகாகவும
அவமயும!
சிறிய ரைக இந்திய ஏலக்ககாவய சமலும அதிக
அளவில் உற்பத்தி வசேயயவும ஏற்றுமதி
வசேயயவும ஏலக்ககாய வகாரியம
திட்டமிட்டுளளது. ஏலத் சதகாட்ட
விவசேகாய வளர்ச்சிக்ககான நவடமுவறகளுக்கு
நகாட்டின் ஏழகாவது திட்டத்தில் வழிவவக
வசேயயப்பட்டிருப்பதும குறிப்பிடத்தக்கசத
ஆகும.
1984-85 ல் இந்திய ஏலக்ககாயின் உற்பத்தி மறுபடி
4000 வமட்ரிக் டன் என்னும உயர் அளவவ
எட்டிப் பிடிக்கு வமன்றும ஏலக்ககாய வகாரியம
நமபிக்வக வதரிவித்துளளது!
1984-85 ககாலக் கட்டத்தில் உற்பத்திக் குறி அளவு
கூடுதல் அவடயுமசபகாது, ஏலக்ககாய

ஏற்றுமதியும அதிகம அவடந்து, இந்திய
நகாட்டின் அந்நியச் வசேலகாவணி வருவகாயும
மீண்டும ர 50 சககாடிவயத் தகாண்டிவிடக் கூடிய
ஆசரைகாக்கியமகான - மகிழ்ச்சிகரைமகான - ஓர் இனிய
சூழல் உருவகாகி விடும அல்லவகா?

9. ஏலக்ககாய வகாரியம!

இந்திய அரைசியல் சேகாசேனத்தின் ஆதரைசவகாடு 1955
ஆம ஆண்டில் நிவறசவற்றப்பட்ட ஏலக்ககாயச்
சேட்டத்தின் விதி முவறகளுக்கு ஏற்ப 1966 ஆம
ஆண்டு ஏப்ரைல் மகாதம 14 ஆம ஆண்டு ஏப்ரைல்
மகாதம 14 ஆம நகாள ஏலக்ககாய வகாரியம (The
Cardamom Board) நிறுவப்பட்டது. 'ஏலட்சடரியகா
ககார்டமம' எனப்படும சிறிய ஏலக்ககாய ரைகத்தின்
முழு அளவிலகான வகாழ்வுக்கும வளர்ச்சிக்கும
அவசியமகான எல்லகாவவகயகான
வபகாறுப்புக்கவளயும சமற்வககாண்டு வகாரியம
இயங்கியும இயக்கப்பட்டும வருகிறது.
ஏலக்ககாய வகாரியத்தின் சநரைடி நிருவகாகத்தின் கீழ்
தற்சபகாது 'அசமகாமம ககார்டசமகாம' எனப்படும

வபரிய ஏலக்ககாய வவகயின் சமன்வமயும
சமமபகாடும 14.7.1979 முதல் சீரைவடந்து
வருகின்றன!

வகாரியத்தின் நவடமுவறச் வசேயற்பணிகள!
ஏலக்ககாய வகாரியம நவடமுவறப் படுத்தி வரும
வளர்ச்சி மற்றும வசேயற்பணித் திட்டங்கள
பற்றிய விவரைங்கள இங்சக வதகாடர்கின்றன;
வதகாடர் சசேர்க்கின்றன.
ஏலக்ககாய விவசேகாயிகளுக்கு மத்தியில் கூட்டுறவு
முயற்சிகவள முன்சனற்றம அவடயச்
வசேயவது; சேகாகுபடியகாளர்கள தங்களுவடய
விவளவபகாருட்களுக்கு லகாபகரைமகான
விவலகவள உறுதியுடன் வபறுவதற்குரிய
நடவடிக்வககவள சமற்வககாளவது;

ஏலக்ககாய சவளகாண்வமயில் அறிவியல் சேகார்ந்த
விஞ்ஞகான பூர்வமகான நவீனச் சேகாகுபடி
முவறகவள சமற்வககாளளும வவகயில்
விவசேகாயிகளுக்கு அவசியமகான ஆசலகாசேவனகள
மற்றும நிதி உதவிகவள வழங்குவசதகாடு,
ஏலக்ககாயின் வசேயற்பகாங்கு மற்றும மறுநடவுப்
பணிகளில் அறிமுகப் படுத்தப்படும புதிய
வசேயலகாற்றல்கள பற்றி விவசேகாயிகளிவடசய
விளமபரைம வசேயவது;
ஏலக்ககாய விவளச்சேவல சமமபடுத்துவதுடன்,
விற்பவனவயயும ஏற்றுமதிவயயும விருத்தி
வசேயது, ஏலக்ககாயின் விவலகவள ஒசரைசீரைகாக
நிவலவபறச் வசேயதிட வழிவவக ககாண்பது;
ஏலக்ககாயப் பரிசசேகாதவன மற்றும தரைநிவல
நிர்ணய முவறகளில் பயிற்சி அளிப்பது:

ஏலக்ககாயப் பயன் முவறவய விரிவவடயச்
வசேயயவும. அதன் மூலம ஏலக்ககாயச்
வசேலவழிவவ முன்சனற்றம அவடயச்
வசேயயவும சதவவப்படும வபகாது விளமபரைப்
பணிகவள இந்தியகாவுக்கு உளசளயும
வவளிசயயும தீவிரைப்படுத்துவது:
ஏலக்ககாயத் வதகாழிலில் ஈடுபடும ஏல
விற்பவனயகாளர்களுக்கும வியகாபகாரிகளுக்கும
ஏற்றுமதி வர்த்தகர்களுக்கும உரிய வலவசேன்ஸ–
அனுமதிகவள வழங்குவது;
இந்தியகாவிலும கடல்கடந்த வவளிநகாடுகளிலும
ஏலக்ககாயின் விற்பவன வகாணிகத்வத
அபிவிருத்தி வசேயவது; ஏலக்ககாய உற்பத்தி
மற்றும விற்பவன குறித்த புளளிக்
கணக்குகவளச் சசேகரைம வசேயது அவ்வப்சபகாது
வவளியிடுவது;

ஏலப் பயிர்த் வதகாழில் நடத்தப்படும பகுதிகளில்
பணிபுரியும வதகாழிலகாளர்களின் நிவலவய
உயர்த்தவும, அவர்கட்ககான வசேதிகள,
ஆர்வத்துரைண்டுதல்கள மற்றும பண உதவி
வகாயப்புக்கவள அளிப்பது;
ஏல விவசேகாயம பற்றிய வதகாழில் நுட்ப
சயகாசேவனகவளயும விரிவகாக்கப் பணிகவளயும
வழங்குவது;
ஏலத் சதகாட்ட விவசேகாயப் பண்வணகளில்
மறுநடவுக்கடன் உதவிகள புரிவது;
தவவணமுவறக் கடன் வகாயிலகாக நீர்ப்பகாசேனத்
வதளிப்பகான் முதலகான விவசேகாய
உபகரைணங்கவள விநிசயகாகம வசேயவது;
சநகாயக்கு இலக்ககாககாததும உயர் விவளச்சேல்
தரைக்கூடியதுமகான ஆசரைகாக்கியமகான ஏல நகாற்று

ரைகங்கவள விவசேகாயப் வபருங்குடி மக்களுக்குச்
சேககாயமகான விவலகளில் விநிசயகாகம வசேயவது;
மண் பரிசசேகாதவன மற்றும உரைம இடுதல்
சேமபந்தப்பட்ட இலவசேமகான ஆசலகாசேவனகவள
வழங்குவது;
ஏலக்ககாயத் சதகாட்டச் சேகாகுபடியின்
ஆக்கத்துக்கும ஏலக்ககாய விற்பவனயின்
ஊக்கத்துக்கும உதவக்கூடிய தீவிரைப் பிரைசேகாரை
இயக்கங்கவள நடத்துவது;
ஏலக்ககாயச் சேமுதகாயம உளநகாட்டிலும
அயல்நகாடுகளில் சேர்வசதசே அளவிலும
வளர்ந்சதகாங்க நடவடிக்வக
எடுப்பது; அடிப்பவட ஆரைகாயச்சி முடிவுகவள
ஏலக்ககாய. சவளகாண்வமயில் வபகாருத்திச்
சசேகாதித்துப் பகார்க்கும களப் பரிசசேகாதவன
முயற்சிகவள விரிவகாக்குவது;

ஏலச் சேகாகுபடியில் விஞ்ஞகான வழியிலும
வதகாழில் நுணுக்கச் சேகார்பிலும வபகாருளகாதகாரை
ரீதியிலும ஆயவு ஆரைகாயச்சிகவள - நடத்துவது;
மற்றும—
ஏல விவசேகாயத் சதகாட்டப் பண்வணத் வதகாழில்
துவறகளின் சேகலவிதமகான வளர்ச்சிக்கும
சமன்வமக்கும சதவவப்படக்கூடிய பிற
நடவடிக்வககவள சமற்வககாளவது.
ஏலக்ககாய வகாரியத்தின் பயனுளள வசேயற்பணி
நவட. முவறகள ஏலக்ககாய உழவுப்
வபருமக்களுக்குப் பயனளிக்கும
நடவடிக்வககளகாகசவ அவமந்து வருவதும
ஏற்றிப் சபகாற்றப்பட சவண்டிய வசேயதி
ஆகின்றது.

அசரைபியக் கடலின் ரைகாணியகாக விளங்கும
சகரைளத்தில் வககாச்சிவயச் சசேர்ந்த ஏர்ணகாகுளம
நகரில் வகாசேவனத். திரைவியங்களின் ரைகாணியகாகத்
திகழும ஏலக்ககாயக்ககான வகாரியம
வசேயற்படுகிறது.
இந்திய அரைசேகாங்கத்தின் வர்த்தக அவமச்சேகத்தின்
நிர்வகாக சமற்பகார்வவயில் வசேயலகாற்றும
வகாரியத்தின் தவலவர், வளர்ச்சித்துவற
இயக்குனர் ஆகிசயகாவரை மத்திய அரைசுதகான்
நியமனம வசேயயும.
வகாரியம மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முவற,
மகாற்றி அவமக்கப்படுவது சேட்ட
மரைபு. வகாரியத்தின் அவமப்பு:
கடந்த 17-11-1982 ல் திருத்தி அவமக்கப்பட்ட
வகாரியத்தில் 23 உறுப்பினர்கள அங்கம
வகிக்கின்றனர். நகாடகாளுமன்ற அங்கத்தினர்கள

மூவர்: இவர்களில் இருவவரை மக்கள அவவயும
ஒருவவரை மகாநிலங்கள அவவயும
சதர்ந்வதடுக்கும. மத்திய வர்த்தகம, நிதி மற்றும
விவசேகாய அவமச்சேகங்களின் பிரைதிநிதிகள மூவர்.
ஏலம விவளயும வதன் மகாநில அரைசுகளின்
பிரைதிநிதிகளகாக 15 உறுப்பினர்கவளயும மத்திய
அரைசசே நியமிப்பது நவட முவற. இவர்கள
மூன்று மகாநிலங்களின் விவசேகாயிகள,
வர்த்தகர்கள, வதகாழிலகாளர்கள, வபகாருள
நுகர்சவகார் மற்றும பிற ஏலக்ககாயத்
துவறயினருக்குப் பிரைதிநிதிகளகாகப் பணி
புரிவகார்கள.
அத்துடன், வகாரியத்தின் துவணத் தவலவவரை
வகாரியத்தின் உறுப்பினர்கசள சதர்ந்வதடுக்க,
வகாரியத்தின் வசேயலகாளவரை மத்திய அரைசசே
நியமனம வசேயயும!

வகாரியத்தின் சமலகாண்வம
உலக நகாடுகளின் ஒருமித்த கவனத்வதயும
ஒருங்கிவணந்த வரைசவற்வபயும வபற்றுளளது
அல்லவகா இந்திய ஏலக்ககாய?—அதுசபகால்சவ
தகான், ஏலக்ககாய வகாரியத்தின் பயனுளள
வசேயற்பணிகளும உலக சமவடகளில் சீசரைகாடும
சிறப்சபகாடும சபசேப்படுகின்றன.
வகாரியத்தின் இந்நகாள தவலவரைகாக (Chairman) திரு.
சக. சமகாகன சேந்திரைன் ஐ.ஏ. எஸ நற்பணி ஆற்றி
வருகிறகார். வகாரியத்தின் முந்வதயத் தவலவரைகாகத்
தமிழ்ப் வபருங்கவிஞர் திரு. டி. வி.
சுவகாமிநகாதன், ஐ. ஏ. எஸ. சபசரைகாடும
புகசழகாடும விளங்கினகார். இப்சபகாது அவர்
சகரைள அரைசின் வபகாறுப்பு மிக்க வசேயலகாளர்!

தற்சேமயம மத்தியப் பிரைசதசேத்தின் ஆளுநரைகாகப்
பதவி வகிக்கும சபரைகாசிரியர் சக. எம. சேகாண்டி,
பின்னர் வகாரியத்திற்குத் தவலவமப் வபகாறுப்வப
ஏற்றகார்.
அப்பகால், திரு. எஸ. ஜ. சுந்தரைம ஐ. ஏ. எஸ.
வகாரியத்தின் தவலவர் ஆனகார். தமிழ் நகாட்வடச்
சசேர்ந்த இவர் பஞ்சேகாப் மகாநிலத்தில் 16
ஆண்டுகள அரைசுப் பணி புரிந்தபின் சகரைளம நகாடி
வந்தகார்.
ஏலக்ககாயச் சேட்டம மற்றும விதிமுவறகளுக்கு
ஏற்றவகாறு ஏலக்ககாய வகாரியத்தின் தவலவமச்
வசேயலகம சகரைளம ஏர்ணகாகுளத்தில் அதன்
தவலவரின் தவலவமப் வபகாறுப்பின் கீழ்,
ஏலக்ககாய வளர்ச்சி மற்றும சமன்வமக்ககான
பணிமுவறகளில் இயங்கிவருகிறது.

வகாரியத்தின் ஏலக்ககாய வளர்ச்சித் துவறயின்
சேகார்பில், ஒரு பிரைகாந்திய அலுவலகமும, ஐந்து
வட்டகாரை அலுவலகங்களும இருபத்வதட்டு
வசேயற்களப் பிரிவுகளும அதிககாரை பூர்வமகான
நகாற்றுப் பண்வணகள இருபத்வதகான்றும ஏலம
பயிர் வசேயயப்படும சகரைளம, தமிழ்நகாடு மற்றும
கர்நகாடக மகாநிலங்களில் வசேயலகாற்றி
வருகின்றன.
இவவ தவிரை, இவணப்புத்துவற அலுவலகங்கள
சவறு புதுடில்லி, வசேன்வன, வபங்களுர் மற்றும
வககாச்சியில் ஏற்படுத்தப்பட்டுளளன.
வகாரியத்தின் வபருமிதத்வதப்
வபருவமப்படுத்திடும அளவிசல, 'இந்திய
ஏலக்ககாய ஆரைகாயச்சி நிவலயம'
ஒன்று சகரைளத்தில் மயிலகாடுமபகாவறயில்
வவற்றிகரைமகாக இயங்கியும இயக்கப்பட்டும

வருகிறது. அதன் இரைண்டு வட்டகாரை நிவலயங்கள
முவறசய கர்நகாடகத்தில் சேக்ளஸபூரிலும
தமிழ்நகாட்டில் மதுவரை மகாவட்டம சேகார்ந்த
தடியகான் குடிவசேயிலும வசேயற்பட்டு
வருகின்றன.
ஆயவுக்கூடத்சதகாடு கூடிய மண் பரிசசேகாதவனப்
பிரிவும மயிலகாடுமபகாவற ஆயவு நிவலயத்தில்
சசேவவ வசேயகிறது.

வபகாது விளமபரைப் பணிகள
வகாரியத்தின் தவலவமயகத்தில் வபகாது
விளமபரைத் துவற மிகவும சுறுசுறுப்பகான பிரிவு.
உளநகாடு மற்றும வவளிநகாடுகளில் ஏலக்ககாவய
வமன்சமலும வபகாது, மக்களிவடசய
விளமபரைப்படுத்தவும, ஏலக்ககாய. உபசயகாகம
விருத்தி அவடயவும வகவககாடுக்கும

தடங்களில் வர்த்தகப் வபகாருட்ககாட்சிகள,
கருத்தரைங்குகள, மதிப்பகாயவுகள, பிரைசேகாரை
இயக்கங்கள சபகான்ற ககாரைண ககாரியங்களில்
முழுமூச்சசேகாடு பகாடுபடுவது இத்துவற. இவவ
சபகாக, இந்திய ஏலக்ககாயத் வதகாழில்
வளர்ச்சிக்குப் பகாடுபடும இலட்சியத்துடன்
ஏலக்ககாயக்ககான மகாத இதழ். ஒன்றும 'ககார்டமம'
என்று ஆங்கிலத்திலும, 'ஏலம' என
மவலயகாளத்திலும 'ஏலக்ககாய' என்பதகாக அமுதத்
தமிழிலும 'ஏலக்கி’ என்ற வபயரில்
கன்னடத்திலும வவளிப்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது!

ஏலக்ககாயச் வசேயதி
ஏலக்ககாயின் ஏல விற்பவன விவலகவளச்
சேகாகுபடி, மற்றும விற்பவனத் துவறயினசரைகாடு

மக்களும வதரிந்து வககாளள உதவும வண்ணம
'CAP' (Cardamom Auction Prices) என்னும ஆங்கில
வகாரை ஏடு ஒன்றும வவளியிடப் படுகிறது.
சமலும, 'ஏலக்ககாயத் சதகாழன்' என்ற கவர்ச்சிமிகு
வபயசரைகாடு ஏலக்ககாய மீதகான தகவல்கள
அடங்கிய விவல மதிப்பு மிக்க
நகாட்குறிப்வபயும வகாரியம ஆண்டுசதகாறும
பிரைசுரைம வசேயது வருகிறது. பல வண்ணங்களில்
ஏலக்ககாயச் சேகாகுபடி முவறகள, தவழ உரைம
இடுதல், சநகாயத் தடுப்பு, ஏலக்ககாப்ப் பயன்
முவறகள, உணவுத் தயகாரிப்பில் ஏலம,
ஏலக்ககாயப் புளளி விவரைங்கள சபகான்ற சிறுசிறு
நூல்களும துண்டுப் பிரைசுரைங்களும பல
வமகாழிகளிசல வவளிவந்து வககாண்சட
இருக்கின்றன. ஏலக்ககாய பற்றிய வசேயதிப் படம
ஒன்றும வண்ணக் சககாலத்சதகாடு ஏலச் சேகாகுபடி
மகாநிலங்களிவலல்லகாம திவரையிடப்படுகிறது.

இது தவிரை, வபரிய ஏலக்ககாய குறித்த உளநகாட்டு
விற்பவன மதிப்பகாயவின் அறிக்வக ஒன்வறயும
இப்சபகாது புதிதகாகசவ வவளியிட்டுளளது
வகாரியம.
ஏலக்ககாவய விவசேகாயம வசேயபவர்களில் வபரும
பகான்வமயினர் சின்னஞ் சிறிய
விவசேகாயிகளதகாசன? ஆகசவ, அவர்கள
கூட்டுறவு முவறயில் வளம வபற, கூட்டுறவுச்
சேங்கங்கள வசேயற்படவும வகாரியம உதவுகிறது.
இத்துவறயில் ஏலக்ககாயக் கூட்டுறவு விற்பவனச்
சேங்கங்களும இவணக்கப்பட்டுளளன.
ஏலக்சகந்திரைங்களில் சிறு சேகாகுபடியகாளர்கள
மூலம ஏலக்ககாய வககாளமுதல் வசேயயப் படவும
ஏற்பகாடு வசேயயப்பட்டிருக்கிறது.
வகாரியத்தின் வகாயிலகாகக் கல்வி
நிறுவனங்களுக்கும மருத்துவ

அவமப்புக்களுக்கும மூலதன மகான்யங்களும
வழங்கப்படும. ஏலத் சதகாட்டத்
வதகாழிலகாளர்களின் குழந்வதகளுக்குப்
படிப்பிற்ககான உதவிப் பணமும
வககாடுக்கப்படுகிறது. வதகாழிலகாளர் நலன் ஏலச்
சேகாகுபடிவயப் வபகாறுத்த மட்டில் வவகு
வபகாறுப்சபகாடு சபணிக் ககாக்கப்பட்டு வருவதும
குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏலக்ககாய ஏற்றுமதிகவள முன்சனறச் வசேயதிட,
ஏற்றுமதியகாளர்களுக்கு 10% அளவில்
வரைகாக்கப்பணம ஈட்டுத்துவணயகாக விநிசயகாகம
வசேயயப்படுகிறது.
ஏலக்ககாவய உலர்த்தவும பதப்படுத்தவும, ஏல
விவசேகாயிகளுக்கு நிதி உதவிகவள வகாரியம
அளிக்கும. அப்சபகாதுதகாசன ஏலக்ககாய தரை
நிவலக் கட்டுப்பகாட்டு விதிகளுக்கு இணங்கி

அக்மகார்க் முத்திவரை வபற்று, வவளி நகாடுகளில்
சபகாட்டி சபகாடவும முடியும!வகாரியம
சமற்வககாண்டுளள தீவிரைச் சேகாகுபடி முவற
நடவடிக்வககளும விரிவகாக்க ஆசலகாசேவனத்
திட்ட நவடமுவறகளும விவசேகாயிகளிவடசய
வசேல்வகாக்குப் வபற்றிருப்பதும உண்வம.
ஏலக்ககாவயச் சசேமித்து வவப்பதற்ககான
வசேதிகளும வசேயது தரைப்படுகின்றன.
வறட்சியகால் பகாதிக்கப்பட்ட ஏலப் பயிர்
விவளச்சேல் பகுதிகளுக்கு மறுநடவு உதவித்
வதகாவககளும வககாடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஏல விவசேகாயம வசேயய முன்வரும பங்குடி
மக்களுக்ககான வளர்ச்சித் திட்டம ஒன்றும அமல்
நடத்தப்படுகிறது.
சநகாயத்தடுப்பு, பயிர்ப் பகாதுககாப்பு, சதன்கூடு
ஏற்பகாடு மற்றும பகாசேனக் குழகாய

அவமப்புக்ககான நிதி உதவிகவளயும வகாரியம
வழங்கும. சேர்வசதசே ஏலக்ககாய வகாணிபத்வத
சமன்வமயுறச் வசேயய, மத்தியக் கிழக்கில்
பகாஹ்வரைன் நகரில் வகாரியத்தின் அலுவலகம 1981
முதல் வசேயற்பட்டு வருகிறது.
அந்நிய நகாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி வசேயயப்படும
ஏலக்ககாயச் சேரைக்குகள மீது விதிக்கப்படும 3%
அளவிலகான 'வசேஸ' தீர்வவ வரிகளினின்றும
கிவடக்கின்ற வசூல் வதகாவககள மூலம
வகாரியத்தின் நிர்வகாகம மற்றும வளர்ச்சிப் பணிச்
வசேலவுகள சேமகாளிக்கப்படுகின்றன. கூடுதல் நிதி
சதவவப்படுமசபகாது, நகாடகாளுமன்றத்தின்
அங்கீககாரைத்துடன் மத்திய அரைசும நிதி
உதவிகவள நிர்னயிக்கப்பட்ட
விதிமுவறகளுக்சகற்ப வழங்கும.

1983 - 84-ல் வகாரியத்தின் கூடுதல் வசேலவு ர.
225.23 லட்சேமகாக உயர்ந்தது. 1984 - 85 ஆம
ஆண்டுக்ககான வரைவு வசேலவு நிதி நிவல ர. 349.55
லட்சேமகாக அவமயும. 1985 - 86 ஆம
ஆண்டுக்குரிய வரைவு வசேலவுத் திட்ட மதிப்பீடு
ர. 540.33 லட்சேமகாக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
இந்திய ஏலக்ககாய உற்பத்தி மற்றும ஏற்றுமதிகள
நடப்பு 1985 - 86 ஆம ஆண்டிசல மீண்டும
பவழய நிவலவய அவடயவும 1978 - 79-ல்
எயதிய 4500 வமட்ரிக் டன் உற்பத்தி அளவவப்
வபறவும, அசத 1978 - 79 ஆம ஆண்டில்
ஏலக்ககாய ஏற்றுமதிகளின் வகாயிலகாக இந்திய
நகாட்டுக்குக் கிட்டிய ர. 58.40 சககாடி அந்நியச்
வசேலகாவணி வருவகாவயத் திருமபவும இந்த
நடப்பு 1985 - 86 ஆம ஆண்டிலும வபற்றுச்
சேகாதவன புரியவும ஆர்வமும ஊக்கமும

வககாண்டு வசேயலகாற்றி வருகிறது. ஏலக்ககாய
வகாரியம!
ஏலத்சதகாட்டச் சேகாகுபடியின் வகாழ்வும வளமும
தகாசன ஏலக்ககாய வகாரியத்தின் வசேயலகாற்றல்
திறனுக்குச் சேகாட்சி வசேகால்லி, இந்திய ஏலக்ககாய
ரைகாணியின் வரைலகாற்றுப் புகவழ உலக அரைங்கில்
என்வறன்றும வககாடி கட்டிப் பறந்திடச்
வசேயயவும முடியும!
ஏலக்ககாய ரைகாணி பகாரைதத் திருநகாட்டிசல
என்வறன்றும இளவமப் வபகாலிவுடனும
நறுமண இன்சுவவயுடனும திகழ்ந்து
வககாண்டுதகான் இருப்பகாள!
ஏலக்ககாய ரைகாணி சிரைஞ்சீவி ரைகாணி!

