
ெஜயின் இாிேகசன் சிஸ்டம்ஸ் மிெடட், எைலய த் ர், உ மைலப்ேபட்ைட மா 
சாகுப யில் உயர் அடர் நட  ைற 

JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD., (JISL) 
ULTRA HIGH DENSITY MANGO PLANTATION (UHDP) 

உயர் அட  நட  (UHDP) சாகுப  ைறகள்: 
மா சாகுப யில் பண்ைடய நட  ைறயி ந்  தற்ேபா  ன் ைவக்கப்ப கின்ற உயர் 
அடர் நட  ைறயினால் கிைடக்கக்கூ ய நன்ைமகள் குறித்த ஒ  கண்ேணாட்டத்திைன 
அட்டவைண 1 ல் காண்க. 

 
அட்டவைண – 1 

மா சாகுப யில் பண்ைடய நட க்கும் உயர் அடர் நட  (UHDP) நட க்கும் உள்ள 
ஒப்பீ . 

விபரம்  நடவு முைற 

  பாரம்பrய நடவு 

முைற (Conventional) 

மித அடர் 
நடவு(Medium 

High Density)

உயர் அடர் 
நடவு(UHDP

) 

பயிrன் அடர்த்தி 
(ஏக்கர்) (Plant Density / ac) 

40  170 ‐ 200  674 

மகசூல் பருவத்திற்கு 

வரும் வயது 

(வருடங்களில்) (Gestation 

Period Yrs) 

7 ‐ 9  4 ‐ 5  3 ‐ 4 

முழு உற்பத்தி திறன்  12 ‐ 15  7 ‐ 8  4 ‐ 5 



ெவளிப்படும் காலம் (Yrs 

to reach full potential) 

வருடங்கள்  

உற்பத்தி திறன் (Yield 

potential) 

மிதமானது  உயர்வான
து 

மிக 

உயர்வா
னது 

மாந்ேதாட்ட பராமrப்பு 
ேமலாண்ைம 

முைறகள் (Orchard 

Management activities) 

மிகவும் 

கடினமானது 

ெசய்யக் 

கூடியது 

இலகுவா
னது 

எதிர்ப்பார்க்கும் 

விைளச்சல் (டன் / ஏக்) 

(Expected Yield (t/ac) 

     

ெதாடர் காய்ப்புத் திறன் 

ெகாண்ட இரகங்கள் 

(Prolific bearing varieties) 

4 ‐ 5  7 ‐ 8  10 ‐ 12 

ெதாடர்ச்சி இல்லா 
காய்ப்பு இரகங்கள் (Shy ‐ 

bearing varieties) 

2.0 – 2.5  3 ‐ 4  5 ‐ 6 

எதிர்பார்க்கும் வருடாந்திர வருமானம் (லட்சம் / ஏக்கர்) (Expected annual 
income (lakh / acre) 

ெதாடர் காய்ப்பு திறன் 

ெகாண்ட இரகங்கள் @ 

ரூபாய் 5 / கிேலாProlific 
bearing varieties @Rs. 5 / Kg 

0.200 
0.250 

0.35 
0.40 

0.50 
0.60 

ெதாடர்ச்சி இல்லா 
காய்ப்பு இரகங்கள் @ 

ரூபாய் 12 / கிேலா (Shy ‐ 
bearing varieties @ Rs. 12 / Kg) 

0.24 
0.30 

0.36 
‐0.48 

0.60 
0.72 

வணிக rதியாக 

மாந்ேதாப்பின் ஆயுள் 

(வருடங்கள்) (Commercial 

Orchard life (Yrs) 

50 ஆண்டுகள் வைர  30 ‐ 35  25 ‐ 30 

மாந்ேதாப்பின் 

உருவாக்க் ஆகும் 

ெசலவு – வணிக 

rதியில் பழங்கள் 

0.50  0.60  0.80 



விற்பைனக்கு வரும் 

வைர (லட்சம் / ஏக்கர்) 
(Cost of Orchard till it comes to 
commercial bearing (lakhs / 
acre) 

 
 
 
மண் ேமலாண்ைம: 
மா சாகுப க்கு களிமண் மி, மணல்சாாியான நிலம், சுண்ணாம்  ப வங்கள் உள்ள 
நிலங்கள், களர் உவர் நிலங்கள் மற் ம் வ கால் வசதி இல்லாத நீர்ேதங்கி நிற்கின்ற 
நிலங்கள் இைவ தவிர மற்ற எல்லா நிலங்க ம் ஏற்றைவயாகும். மண்ணின் கார, 
அமிலத்தன்ைம 6.5 – ந்  7.5 வைர இ க்க ேவண் ம். அத் டன் மண்ணின் ஆழம் 
2.0 தல் 2.5 மீட்டர் வைர இ க்க ேவண் ம். இவற்றி ந்  மா பட்ட நிைலயில் 
நிலங்கள் அைமந்  இ ப்பின் ஏற்ற மண் தி த்திகைளப் பயன்ப த்தி மண்ணின் 
தன்ைமைய சீராக்க ேவண் ம். மண்ணின் கார, அமிலத்தன்ைமைய சீராக்க ஜிப்சம் இட 
ேவண் ம். ஜிப்சத்தின் ேதைவ ம் அதைன நிலத்தில் இட ேவண் ய அள ம் கீேழ 
அட்டவைண 2ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள .  

 
அட்டவைண – 2 

மண்ணின் கார அமிலத்தன்ைம 6.8 அளவில் ெகாண்  வ வதற்கு 
(To bring Soil PH to 6.8) 

மண்ணின் கார 
அமிலத்தன்ைம (Soil PH) 

ஜிப்சம் அள  (Gypsum 
(t/ac) 

7.4 to 7.8 1.0 

7.9 to 8.4 2.0 

8.5 to 9.0 3.6 

 
ஜிப்சம் இ ம் ைற: 
நன்றாகப் ெபா  ெசய்த ஜிப்சத்ைத மண் டன் இரண்டாகக்கலந்  நிலத்தில் இட்  
அதிக அள  நீைரப் பாய்ச்சி நன்றாக உழ ேவண் ம். அதன்பின் ன்  நாட்கள் வய ல் 
தண்ணீைர நி த்தி ைவக்க ேவண் ம். அதன்பின் நன்றாக வ த் விட ேவண் ம். 



நிலத்தி க்கின்ற நீர் வ மாக வ ந்தபின் நிலத்ைத நன்கு உலரவிட்  உழ  
ெசய்  பின் மா நட வதற்கு தயார் ெசய்ய ேவண் ம். 
மா ரகங்கள்: 
அல்ேபான்சா (இந்த இரகத்தின் மாம்பழங்களின் அரசன் என்  கூ வர்) இரத்னா, சிந்  
இன் ம் பல வைகயான இரகங்கைள ெதற்கு மற் ம் மத்திய மாநிலங்களி ந்  
வரவைழத்  ெஜயின் நி வனத்தின் தைலைமயிடமான ஜல்காவில் ஆய் கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. அத் டன் ெஜயினின் அ பவத்தினா ம், விஞ்ஞான 
அறிக்ைககள் லமாக ம் கீழ்க்கண்ட இரகங்கள் UHDP - க்கு ெபா த்தமானதாக 
கண்டறியப்பட் ள்ள . அைவகள் கீழ்க்கண்ட அட்டவைண 3 – ல் மாநில வாாியாக 
ெகா க்கப்பட் ள்ளன. 

 

 
 
 



அட்டவைண – 3: 
உயர் அடர் நட  (UHDP) ைறயில் நட  ெசய்வதற்கு ஏற்ற இரகங்கள் 

(Varieties suitable for UHDP) 

வ.எண் மாநிலம் மா வைககள் 

1.  ஆந்திரப்பிரேதஷ் அல்ேபான்சா, ஆலம் ர் பேனசன், 
பங்கனப்பள்ளி, ேதாத்தாப் ாி (பங் ரா), 
மல் கா 

2.  பீகார் பம்பாய், ஹிம்சாகர், லங்கரா, சாவ்ச்சா 

3.  ேகாவா ெபர்ணான் ன், மண்குரா  

4.  கர்நாடகா அல்ேபான்சா, பங் ரா, நீலம், மல் கா 

5.  ேகரளா ண்டப்பா, ஓ ர், ைபாி 

6.  மத்தியபிரேதஷ் அல்ேபான்சா, பம்பாய், லங்கரா 

7.  மகாராஷ் ரா அல்ேபான்சா, ேகசர், ரத்னா 

8.  தமிழ்நா  அல்ேபான்சா, பங்கனப்பள்ளி, இமாம்பசந்த், 
ேகாத்தா ாி 

9.  உத்திரபிரேதஷ் பாம்ேப பச்ைச, தேசாி, லங்கரா, 
லக்ேனாசேபதா, மல் கா, சாவ்ச்சா 

 
மா மரக்கன் கள் நட  ைறகள்: 
நட  இைடெவளி: 
UHDP ைறயில் மாங்கன் கைள 3 x 2 மீட்டர் இைடெவளியில் ந வதின் லம் ஒ  
ஏக்க க்கு 674 கன் கள் நடலாம். நட க்கு ன்பாக 1 மீ நீளம், 1 மீட்ட் அகலம், 1 
மீட்டர் ஆழம் உள்ள குழிகள் எ க்க ேவண் ம். அப்ப  தனித்தனி குழிகளாக 
இல்ைலெயன்றால் 1 மீ அகலம் மற் ம் ஆழம் உள்ள கால்வாய்கைள 3 மீட்டர் 
இைடெவளி ெகா த்  வாய்க்கால் எ த்  அதில் 2 மீட்டர் இைடெவளியில் 
மாங்கன் கைள நட  ெசய்யலாம். ஆனால் இந்த ைறயில் ந வதற்கு கூ தல் 
ெசலவாகும் என்ற ேபாதி ம் இந்த வாய்க்கால் எ த்  நட  ெசய் ம் ைற தான் UHDP 
மரக்கன் கள் நன்றாக ேவர் ஊன்றி வளர்வதற்கு அ கூலம் உண்டாகும். 
இம்மாதிாியாக குழிகள் எ த்தபின் குழிகைள சில வாரங்க க்கு ஆறப்ேபாட ேவண் ம். 
அதன்பின் கீழ்க்கண்ட கலைவ ெகாண்ட உரங்கைள இட ேவண் ம். இந்த 



கலைவயான  குழியில் இ ந்  ெவட்  எ க்கப்பட்ட ேமல் மண்ணில் 40 தல் 50 
கிேலா வைர சூப்பர் பாஸ்ேபட் 500 கிராம் தல் 1 கிேலா வைர; ேவப்பம் ண்ணாக்கு 
250 கிராம்; நன்றாக மக்கிய ெதா உரம் 20 கிேலா அல்ல  மண்  உரம் 10 கிேலா 
இைவக டன் 10 – 15 கிராம் திம்மட் அல்ல  50 கிராம் பி ரடான் கு ைண ம ந்  
கலந்  மாங்கன்றிைன நட ேவண் ம். ந ம் ெபா  மாங்கன்றின் ஒட் ப்பகுதி குழியில் 
மண் க்கு ேமலாக இ க்குமா  அைமத்  நட ேவண் ம். அத் டன் கன்ைறச் சுற்றி ம் 
காற்  உட் காதப  மண்ைண நன்றாக அ த்தாக் ெகா க்க ேவண் ம். நட  காலத்ைத 
மைழக் காலத்ேதா  இைணந்  வ மா  அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். ெதன்ேமற்கு 
ப வமைழ காலமான ஜீன், ஜீைல, ஆகஸ்  மற் ம் வடகிழக்கு ப  மைழக்காலமான 
அக்ேடாபர், நவம்பர், சம்பர் ஆகிய இ  ப வ காலங்களி ம் ந தல் ேவண் ம். 
அப்ெபா  தான் நன்றாக ேவர் பி த்  எல்லா ெச க்கும் உயிர்ப் ப் ெபற்  நன்கு 
வள ம். நட்ட டன் ெசாட் நீர் பாசன வழியாக நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். 
இவ்வா  நட்ட மரக்கன் கள் காற்றினால் சாயாமல் இ ப்பதற்காக ச க்கு அல்ல  

ங்கில் குச்சிகைள பயன்ப த்தி ஊன் ேகாலாக்கி கன் கைன பா காக்க ேவண் ம். 
அத் டன் மாகன் கைளச் சணப்  பசுந்தாழ் பயிைர வளர்க்க ேவண் ம். இ  விைரவில் 
வளரக்கூ ய பயிரானதால் மாஞ்ெச க்கு ேதைவயான அளவில் நிழல் ெகா ப்ப டன் 
காற்றினால் ஏற்படக்கூ ய பாதிப்பி ந் ம், ேசத்தி ந் ம் ஓரள க்கு பா காப்  
ெகா க்கும். சணப்  க்கும் ப வத்ைத எட் ய டன் அதைன அ த்  குழிைய சுற்றி 
ேபாட்  மண்ணினால்  இைத டாக்காக பயன்ப த்த ேவண் ம். 
 
பாசன பராமாிப் : 
UHDP சாகுப  ைறகளில் க்கியமாக கவனித்  ெசயல்பட ேவண் ய 
இ ெபா ள்கள், பாசன நீ ம் உரங்க ம் ஆகும். இைவகள் இரண் ேம ெசாட் நீர் 
பாசன அைமப்  லமாக பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம். இந்தியாவில் ெப ம்பாலான 
மாநிலங்களில் மாவிைன மானாவாாியாகேவ பயிாிட்  வ கிறார்கள். ஆனால் இந்த 
உயர் அடர் நட  (UHDP) ைறைய ைகயா ம் ெபா  நிச்சயமாக பாசன நீாின் 
திறைன ம் உரங்களின் பயைன ம் சிறந்த ைறயில் ெபற்  மாவின் 
உற்பத்தியிைன ம், உற்பத்தி திறைன ம் அதிகாிக்க ம். ெஜயின் நி வனம் பல 
ஆண் கள் ஆய் களின் பயனாக கிைடக்கப் ெபற்ற பாிந் ைரயின் ப  அவற்றிைன 
ெசயல்ப த் வைதப் பற்றிய க்கியத் வத்ைதப் பற்றி ம் குறிப்பிட் ள்ளார்கள். 



அதன்ப  கீழ்க்கண்ட அட்டவைண 4 ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள நீர்ப்பாசன ைறைய ம் 
உரம் அளித்தல் அளைவ பயன்ப த்தி சிறந்த மகசூல் ெபற்றிடல் ேவண் ம். 

 
அட்டவைண – 4: 

உயர் அடர் நட  (UHDP) ைறயில் 3 x 2 மீ இைடெவளியில் நட  ெசய்த மாவின் 
பாசன நீர்த்ேதைவ (ஒ  நாளில் ஒ  மரத்திற்கு ேதைவயான நீர்) 

மாதம் நீராவி 
ேபாக்கின் 

அள  மி.மீ 

பாசன நீர்த்ேதைவ ( ட்டர் / ெச  / ஒ  நாள்) 

  ஒ   வ ட 
பயிர் 

இரண்  
வ ட பயிர் 

ன்  
வ ட பயிர் 

நான்கு 
ஆண் கள் 
அதற்கு 
பிறகும் 

ஜனவாி 4.60 0.63 2.53 5.69 10.12 

பிப்ரவாி 5.90 0.80 3.21 7.21 12.82 

மார்ச் 7.29 1.00 4.00 8.99 15.98 

ஏப்ரல் 6.69 0.89 3.55 7.99 14.21 

ேம 7.54 0.94 3.76 8.45 15.03 

ஜீன் 7.45 1.01 4.05 9.12 16.21 

ஜீைல 7.47 1.03 4.11 9.24 16.43 

ஆகஸ்ட் 7.84 1.09 4.35 9.78 17.39 

ெசப்டம்பர் 7.78 0.96 3.84 8.64 15.35 

அக்ேடாபர் 4.74 0.55 2.21 4.97 8.83 

நவம்பர் 3.84 0.59 2.35 5.28 9.39 

சம்பர் 3.90 0.58 2.33 5.25 9.33 

சராசாி 6.02 0.93 3.73 8.39 14.92 

 
நீர்ப்பாசனத்ைதப் ெபா த்தவைர மாமரமான  3 வயைத அைட ம் ேபா  குைறந்தபட்ச 
அளவாக ெசப்டம்பர் 3 – வ  வாரத்தி ந்  அக்ேடாபர் ய ெகா ப்பதின் லம் 

க்கேவா அல்ல   ப்பதற்கு ாிதப்ப த்தப்ப கிற . ெபா  பாிந் ைர 



என்னெவன்றால் மைழயள  10 மி.மீ ெபய் ம் பட்சத்தில் அ த் வரக்கூ ய இரண்  
ன்  நாட்க க்கு ெசாட் நீர் பாசனம் அளிக்க ேவண் யதில்ைல. 

 

 
 

ெசாட்  நீர் பாசனம் அைமக்கும் ைற: 
மாமரத்திற்கு குழாய் ெவளி ெசாட் வான்கள் (on line) ெசாட் நீர் பாசன அைமப் ைற 
சிறந்ததாகும். பயிாின் இைடெவளிக்கு ஏற்றாற்ேபால் பக்கவாட்  குழாய்களில் (lateral) 

ைளயிட்  ஒ  மணி ேநரத்திற்கு 4 ட்டர் என்ற அளவில் நீைர ெவளிேயற்றக்கூ ய 
ெசாட் வாைனப் (dripper) ெபா த்த ேவண் ம். இந்த அளவில் தல் இரண்  
ஆண் க க்கு பாசன நீர் ேபா மானதாகும். ன்றாவ  ஆண்  தல் மணிக்கு 4 

ட்டர் தண்ணீைர ெவளிேயற்றக்கூ ய இரண்  ெசாட் வான்கைளப் ெபா த்தி 
பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம். இந்த ெசாட் வான்கள் மரத்தின் தண் ப்பகுதியி ந்  45 
ெச.மீ ரத்தில் (1 ½  அ ) இ க்குமா  அைமத்திடல் ேவண் ம். 
உரம் அளித்தல்: 
உயர் அடர் நட  (UHDP) ைறயில் மாவிற்கு பாிந் ைர ெசய்யப்பட்ட உர அள  
அட்டவைண 5ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள . 

 
 
 



அட்டவைண – 5: 
உயர் அடர் நட  (UHDP) ைறயில் நட  ெசய்யப்பட்ட மாவின் உரப்பாிந் ைரகள் 

மரத்தின் வய  உர அள  (கிராம் / 1 மரம்) 

 தைழச்சத்  மணிச்சத்  சாம்பல் சத்  பண்ைணத் 
ெதா  உரம் 

தலாமாண்  35 15 25 5 

இரண்டாமாண்  45 25 50 5 

ன்றாம் ஆண்  75 50 75 10 

நான்காமாண் ம் 
அதற்கு ேம ம் 

120 75 100 15 

 
இந்த பாிந் ைரயான  மண் பாிேசாதைன அ ப்பைடயா ம், ஒ  குறிப்பிட்ட 
உற்பத்தியிைன இலக்காகக் ெகாண் ம் ெகா க்கப்பட் ள்ள . ெபா வாக விவசாயிகள் 
வ டத்திற்கு இரண்  ைறகள் அதாவ  ஜீன், ஜீைலயில் தல் ைற ம், அக்ேடாபர் 
மாதத்தில் இரண்டாவ  ைற ம் உரம் அளிப்பர். இதில் பாிந் ைர ெசய்யப்பட்ட ெதா  
உரத்திைன இரண்  சம பங்காக்கி தல் பாதி ஜீன் மாத ம் இரண்டாவ  பாதி 
ெசப்டம்பாி ம் அளிக்க ேவண் ம். 
 
ெசாட்  நீர் பாசன வழி உரமி தல்: 
உயர் அடர் நட  (UHDP) லம் நட  ெசய்த மாமரத்திற்கு ெசாட் நீர் பாசன வழியாக 
உரமி வதன் லம் சிறந்த பலன்கைள கண்டறியப்பட் ள்ளன. அந்த வழியில் 
ேமற்கூறிய அட்டவைண 6 - ன் ப  பாிந் ைர ெசய்யப்பட்ட உர அளவிைன வாரத்திற்கு 
ஒ  ைற பிாித்  அளிக்க ேவண் ம். 

 



அட்டவைண – 6 
உயர் அடர் நட  (UHDP) ைறயில் மாவில் பாசன வழி உரமி தல் அள கள் (வார 

இைடெவளியில்) (கிேலா / ஒ  ைற / ஏக்கர்) 

வய  பாசன வழி உரமி தல் அட்டவைண அள  

 மாதம் எத்தைன 
ைற 

ாியா பாஸ்பாாிக் 
அமிலம் 

ாிேயட்ஆப் 
ெபாட்டாஸ் 

மக்னீசியம் 
சல்ேபட் 

தலாண்   ஜீைல – 
ெசப் 

12 1.4 0.5 0.8 0.000 

ஜன – 
ேம 

20 1.7 0.6 0.9 0.000 

இரண்டாம் 
ஆண்  

ஜீைல – 
ெசப் 

12 2.7 1.2 2.3 0.278 

ஜன – 
ேம 

20 1.8 0.7 1.4 0.167 

ன்றாம் 
ஆண்  

15 ஜீன் 
– 
ஆகஸ்ட் 

12 4.5 2.3 3.5 0.55 

ெசப் 4 1.4 1.2 3.1 0.000 

ஜன – 
ேம 

20 3.2 1.2 1.5 0.333 

நான்காம் 
ஆண் ம் 
அதற்கு 
ேம ம் 

15 ஜீன் 
– 
ஆகஸ்ட் 

12 7.2 3.5 4.6 0.833 

ெசப் 4 2.2 1.7 4.2 0.000 

ஜன – 
மார்ச்  

12 5.1 1.7 3.2 0.8333 

 
மணிச்சத்திைன திடவ வில் ெகா ப்பதாக இ ந்தால் அதைன இரண்  சமபாகமாக 
பிாித்  ெதா  உரத் டன் கலந்  மண்ணில் இட ேவண் ம். பாசன நீாில் குேளாைர  
அதிகமாக இ ப்பின் சாம்பல் சத்திைன ாிேயட் ஆப் ெபாட்டாஸ் வ வத்திற்கு பதிலாக 



ெபாட்டாசியம் ைநட்ேரட் அல்ல  ெபாட்டாஸ் சல்ேபட் என்ற வ வத்தில் ெகா க்க 
ேவண் ம். 

 
 

ண் ட்டச் சத் க்கள்: 
மாவில் ண் ட்ட சத்  குைறபா க ம், அவற்ைற நிவர்த்தி ெசய் ம் ைறக ம் 
கீேழ விவாிக்கப்பட் ள்ளன. 
 

த்தநாகம்: 
த்தநாக குைறபாட் னால் மாவின் ணிக்காம்பில் உ வாகின்ற இைலகள் கு கலாகக் 

காணப்ப ம். விாிந்த இைலகள் சின்ன வ வத்தில் சு க்கங்கள் நிைறந்  காணப்ப ம். 
திய ளிர்கள் உ வாவ  நின் வி ம். அத் டன் னிகள் காய்ந்  க கி 

உதிர்ந் வி ம். இதைன கட் ப்ப த் வதற்கு த்தநாக சல்ேபட் 1 சதவிகித கைரசைல 
அதாவ  10 கிராம் த்தநாக சல்ேபட்ைட ஒ  ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  இைலகள் 
நன்றாக விாிந்த நிைலயில் ஒேர சீராக ெதளிக்க ேவண் ம். இ  ேபான்ற ெதளிப்  
கைரசைல ஏற்ப த்தி மீண் ம் ஒ  ைற தல் ெதளிப்பிற்கு ஒ  மாதத்திற்குப் பின் 
ெதளிக்க ேவண் ம். 
இ ம்  சத் : 



இ ம்  சத்  பற்றாக்குைற ெப ம்பா ம் சுண்ணாம்  மிகுந்த நிலங்களி ம் கார 
அமிலத்தன்ைம அதிகமாக உள்ள நிலங்களி ம் காணப்ப ம். இளம் மாமரங்களில் 
இைலகள், மஞ்சள் கலந்த பச்ைச நிறமாக மா ம். அத் டன் கிைளகளில் ைடேபக் 
உண்டாகும். இந்த குைறயிைன நிவர்த்திக்க இ ம் க் கைரசல் இரண்  வி க்கா  
அதாவ  20 கிராம் ெபர்ரஸ் சல்ேபட்ைட 1 ட்டர் நீாில் கைரத்  ெதளிக்க ம். அல்ல  
இ .ஏ 0.5 சதவிகித கைரசைல அதாவ  5 கிராம் இ .ஏ – ைய 1 ட்டர் நீாில் 
கைரத்  ெதளிக்க ம். 
 
ேபாரான் சத் : 
ேபாரான் சத் க் குைறப்பாட் னால், மாங்காய்கள் திர்ச்சியைடவதற்கு ன்னதாகேவ 
உதிர்ந்  வி தல், மாங்காயில் உள் அ கல் (internal fruit necrosis) வளர்ச்சி குன் தல் 
ேபான்ற விைள கள் ஏற்ப கின்றன. இதைன நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு வணிக ாீதியில் 
கிைடக்கின்ற திரவ வ வ ண் ட்டச் சத் க்கைள இரண்  அல்ல  ன் ைற 
ெதளிக்க ம். அல்ல  நீில் கைரயக்கூ ய திட உரங்கள் லமாக ம் ெகா க்கலாம். 

 
மாவில்  ப்பைத ாிதப்ப த் வதற்கும், பிஞ்சு, காய், பழங்கள் உதிர்வைத 

த ப்பதற்கும் ஏற்ற நைறகள் 
மாவில் க்கள் ேதான் ம் ஆரம்பத்திேல 0.5 சதவிகிதம் ாியாைவ ம் 1 சதவிகித 
ெபாட்டாசியம் ைநட்ேரட்ைட ம் நீாில் கைரத்  ெதளிப்பதன் லம் க்கள் ப்பைத 

ாிதப்ப த்தி சீராக க்கள் ெசய்கின்ற . 
 
கவாத் : 
மாசாகுப யில் குறிப்பாக உயர் அடர் நட  (UHDP) ைறயில் கவாத்  ெசய்வ  
இன்றியைமயாத . பழங்கள் அ வைட ெசய்  ந்த டேன கு கிய காலத்தில் 
கவாத்  ெசய்  த்திடல் ேவண் ம். ெதன் மற் ம் மத்திய இந்தியாவில் ஜீன் 15 – ம் 
ேததிக்குள் கவாத்  ெசய்திடல் ேவண் ம். ன்றாம் நிைல கிைளகைள கவாத்  
ெசய்வதின் லம் மரத்தின் உயரத்ைத 1.5 மீட்டர் உயரத்தில் ைவத் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம். அத் டன் 10 – 15 ன்றாம் நிைல கிைளகள் இ க்குமா  பார்த் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம். அதற்கு ேமல் உள்ள கிைளகைள நீக்கி கிைளகளின் ெந க்கத்ைத குைறத் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். கவாத்  ெசய்தபின் கிைளகளின் ெவட் ப் பரப்பில் 2 சதம் 



ேபார்டாக்ஸ் பைச அல்ல  காப்பர் ஆக்  குேளாைர  தடவ ேவண் ம். அதன் பின் ஒ  
மாதம் கழித்  திதாக உ வாகின்ற இளம் ளிர் கிைளகளில் ாியமான ேதைவயான 
கிைளகைள மட் ம் விட் விட்  மீத ள்ள கிைளகைள நீக்கி விட ேவண் ம். இவ்வா  
ெசய்வதின் லம் ஒவ்ெவா  ன்றாம் நிைல கிைளயி ந்  3 – 4 திய கிைளகள் 
உ வாகுமா  பராமாிக்க ேவண் ம். கவாத்  ெசய் ம் ெபா  காய்ந்த இைலகைள ம், 
உலர்ந்த ங்ெகாத் கைள ம் நீக்கி விட ேவண் ம்.  
 
மாந்ேதாப்பில் மரங்கைள ஒ ங்கைமப் ச் ெசய்தல் (Crop Regulation) 
ெபா வாக மரமான  ஒ ங்கற்ற காய்ப் த்தன்ைம ைடய  (alternate bearing) 
அதாவ  தலாண் ல் நன்றாக காய்த்தால் ம  ஆண்  காய்ப்  குைறந் வி ம். 
ஆனால் இைத வ டந்ேதா ம் காய்ப்பதற்கான சூழ்நிைலைய உயர் அடர் நட  (UHDP) 
ேமலாண்ைமத் ெதாழில் ட்பம் லமாக ெபற்றிட ம். இதற்கு ேபக்ேளா ட்ரசால் 
(Paclobutrazol) என்ற கல்தார் (Cultar) ஊக்கியிைனப் பயன்ப த் வதின் லம் 
வ டந்ேதா ம் காய்க்கக்கூ ய பலைனப் ெபற்றிடலாம். கல்தாாிைன மா நட்ட ன்  
ஆண் க க்குப்பின் ஒ  மரத்திற்கு 1 தல் 1 ½ மில்  அளவில் எ த்  10 ட்டர் நீாில் 
கலந்  மத்திய மற் ம் ெதன் இந்திய பகுதிக க்கு ெசப்டம்பர் மாதத்தி ம் வட இந்திய 
பகுதிக க்கு அக்ேடாபர் மாதத்தி ம் அளிக்க ேவண் ம். 

 
மாவில் ப்பித்த ம், ேமல் நிைல கவாத்  ெசய்த ம்: 

(Rejuvenation Pruning and Top Working) 
வய  திர்ந்த மரங்கைளக் ெகாண்ட மாந்ேதாப் கைள ப்பித்த ன் லமாக 
உற்பத்தித் திறைனக் கூ தலாக்க ம். அத் டன் ேமல்நிைல கவாத்  ெசய்  
தரமிக்க திய இரகங்களின் ஒட் ச் ெச கைள இந்த மரங்களின் கிைளகளில் 
ஒட் க்கட்  திய ாியத்ைத உண்  பண்ண ம். இவ்வா  ெசய்வதின் லம் 
பைழய ைறயில் பயிர் ெசய்யப்பட்ட மாந்ேதாப் களில் அதாவ  10 x 10மீ (30’ x 30’) 
இைடெவளியில் நட  ெசய்யப்பட்ட மாந்ேதாப் களில் ஊ வாிைசயாக திய 
கன் கைள ந வதின் லம் இந்த ேதாப் கைள உயர் அடர் நட  (UHDP) ைறக்குக் 
ெகாண்  வர ம். இவ்வாறாக பைழய வயதான மரங்களில் உள்ள ேதைவயற்ற 
கிைளகைள ம் காய்க்காத கிைளகைள ம் அ ப்பாகத்ேதா  ெவட்  அதில் ஒ  
கிைளைய மட் ம் உயிர்ப் க் கிைளயாக விட் விட்  மீதி கிைளகைள அதன் 



அ ப்பாகத்தில் ெவட்  நீக்கிவிட ேவண் ம். இவ்வா  அ ெவட்  கவாத்  ெசய்வதற்கு 
மத்திய மற் ம் ெதன் இந்தியப் பகுதிகளில் பழங்கள் அ வைடக்குப்பின் ெசய்ய 
ேவண் ம். அல்ல  வட இந்தியப்பகுதிகளில் குளர்கால வில் ெசய்திடல் ேவண் ம். 
இவ்வா  அ ெவட்  கவாத்  ெசய்வதால் 30 – 45 நாட்க க்குப் பிறகு திய ளிர்கள் 
உ வாகும். கவாத்  ெசய்தினால் ஏற்ப ம் கிைளகளின் ெவட் ப்பரப்பில் காப்பர் ஆக்  
குேளாைர  (COC) என்ற ம ந்திைன பைசயாக்கி தடவ ேவண் ம். அதனால் ஞ்சாண 
ேநாய்கள் தவிர்க்கப்ப கிற . அதன்பின் வழக்கமான ைறயில் ெசாட் நீர் பாசனம் 
அளித்திடல் ேவண் ம். ேமல்நிைல கவாத்  ெசய்தபின் ஊ  பயிர் ெசய்வதற்கு ஏற்ற 
இைடெவளி கிைடப்பதினால் ெபா த்தமான பயிாிைன ேதர்ந்ெத த்  ஊ பயிர் 
ெசய்யலாம். 
 

ரத சத்  மிகுந்த கு கிய கால பயிர்களான பாசிப்பயி  (Greengram) உ ந்  
(Blackgram) ேசாயா ெமாச்ைச (Sybean) ேபான்றைவ ஊ  பயி க்கு ஏற்றைவ, அல்ல  
கு கிய கால பசுந்தாழ் உரமான சணப்  (Sunnemp) பயிாிட்  க்கும் த ணத்தில் 
மடக்கி நிலத்தில் உ வதின் லம் நிலத்தின் வள ம் ேபணிப் பா காக்கப்ப கிற . 

 
உயர் அடர் நட ைற டன் (UHDP) ைற டன் இைணந்த ெதாழில் ட்பங்களின் 

பலன்கள்: 
1. உற்பத்தி திறைன இரண்  – ன்  மடங்கு ெப க்கலாம். 
2. காய்ப் ப் ப வத்திைன அைட ம் காலம் (Gestation Period) சாதாரண 

இைடெவளி ைறயில் நட்ட மரங்க க்கு 7 – 9 வ ட காலம் பி க்கும். ஆனால் 
உயர் அடர் நட ைறயில் 3 வ டங்களிேலேய காய்ப் ப் ப வத்ைத எய்திவி ம் 

3. பிற பணப்பயிர்கைளப் ேபாலேவ உயர் அடர் நட  (UHDP) ைறயி ம் 
அதிகலாபம் அைடய ம். 

4. நீர் பயன்பாட் ம் சுமார் 50 சதவிகிதம் மீதமாகின்ற  
5. ெசாட் நீர் பாசனத்தின் வழியாக உரமி த ன் லம் (Fertigation) உரப் 

பயன்பாட் ல் சிக்கன ம் அத் டன் நீாின் பயன்பாட் த்திற ம் கூ தலாகிற  
6. ெசாட் நீர்ப் பாசனத்தின் லமாக உரம் அளிக்கப்ப வதால் உரத்தில் 30 

வி க்கா  ேசமிப்  கிைடக்கின்ற . 



7. பாசன ைறயில் உரமி த ன் லம் ெகா க்கப்ப கின்ற தைழச்சத்தில் 
ைநட்ேரட் ைநட்ரஜன் ணாவதி ந்  சுமார் 50 வி க்கா க்கு ேமல் 
குைறக்கப்ப கிற . இதன் காரணமாக ைநட்ேரட் மாசு கட் ப்ப த்தப்ப கிற . 

8. ெசாட் நீர் பாசன வாயிலாக ேவர்பகுதிக க்கு மட் ேம பாசனநீர் ெசல்வதால் 
மிகுதியான அளவில் கைளகள் கட் ப்ப த்தப்ப கின்றன. 

 
ஒ ங்கிைணந்த ச்சி மற் ம் ேநாய் ேமலாண்ைம: 

 மாந்ேதாப்பில் சாியான வ கால் வசதி டன், நீர் ேதங்காமல் பார்த் க் ெகாள்வ  
மிக ம் அவசியம். இதனால் ேதாப்பி ள் காற்றின் ஈரப்பதம் குைற ப கின்ற . 
இதன் பயனாக, மா விைனத் தாக்கும் பலவைகயான ச்சிகைள ம், 
ேநாய்கைள ம் த க்க ஏ வாகும். 

 மரங்கள் மிக ம் அடர்த்தியாக இ ந்தால் தத் ப் ச்சிகளின் (Hoppers) ெப க்கம் 
கூ தலாகி மிகுந்த ேசதத்ைத விைளவிக்கும். இதைனத் த ப்பதற்கு மரங்களின் 
ேதைவக்கு ேமல் உள்ள கிைளகைள நீக்கிவிட ேவண் ம் 

 ஆண் க்கு ஒ  ைறயாவ  நிலத்ைத நன்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம். இதன் 
பலனாக Weevil – ன் ட்ைடகள், பழ ஈ, மா ப் ச்சி மற் ம் இைவகளின் 
கூட் ் க்கள் (Larvae) நிலத்தின் ேமற்பரப்பிற்குக் ெகாண்  வரப்பட்  சூாிய 
ஒளி மற் ம் பறைவகளின் லமாக அழிக்கப்ப கின்றன 

 மாந்ேதாப்ைபச் சுற்றி ள்ள பகுதிகளில் மா ப் ச்சி (Mealybug) ேசதங்கள் 
இ ப்பின் ஜனவாி மாதத்தில் மா மரத்தின் அ த்தண் ப்பகுதியில் பிளாஸ் க் 
பட்ைடயிைனப் ெபா த் வதின் லம் மா ப் ச்சியின் ேசதத்திைன ெவகுவாகக் 
குைறக்க ம். 

 தண் த் ைளப்பான் அல்ல  கூன்வண்  (Weevil) மற் ம் பழ ஈ (Fruitfly) - 
க்களின் பாதிக்கப்பட்ட பழங்கைளப் ெபா த்  அழித் விட ேவண் ம். 

 பழங்கைள அ வைட ெசய்தபின், ச்சி மற் ம் ேநாய்களினால் தாக்கப்பட்  
காய்ந்  உலந்  ேபான கிைளகள் மற் ம் மரத்தின்பிற பகுதிகைளப் ெபா க்கி 
எ த்  தீயிட்  அழித் விட ேவண் ம். 

 தண்  ைளப்பானால் (Weevil) பாதிக்கப்பட்ட கிைளகைள ெவட் ெய த்  
அழித் விட ேவண் ம் 



 மாவில் மிகுந்த அளவில் ேசதத்திைன உண்டாக்கும் தண்  ைளக்கும் 
கூன்வண் , பழ ஈ, ெசதில் ச்சி, மற் ம் இைலப்ேபன் ேபான்ற ச்சிக ம் 
மாவில் குைறந்த ேசதத்ைத ஏற்ப த் கின்ற ளிர் இைல, குைட ம் , 
ஆகியைவக ம் மாவில் பாதிப்ைப ஏற்ப த் கின்றன. இதைன 
கட் ப்ப த் வதற்கு நச்சுதன்ைமயற்ற கேயா ன் (கால்சியம் சல்ேபட்) ள் 
வ வத்தில் பயன்ப த்த ேவண் ம் 

 ெசதில் ச்சிகைளக் கட் ப்ப த் வதற்கு நன்ைம த ம் ஒட் ண்ணி ச்சிகைளக் 
ெகாண்  கட் ப்ப த்தலாம் 

 உயிாியல் ைறயில் ெவர்ட் சி யம் ேபான்றவற்ைற பயன்ப த்தி இரண்  
ன்  ைற ெதளிப்பதின் லம் பலவைகயான ச்சிகைள கட் ப்ப த்த ம் 

 ேவம்பினி ந்  தயாாிக்கப்பட்ட நீமாசால் என்ற ம ந்திைன மாவில் கவாத்  
ெசய்தபின் ேமற்ெகாண்  திய ளிகள் உ வாகின்ற சமயத்தி ம் மற் ம் 
ஒ ைற க்கள் க்கும் ப வத்தி ம் ெதளிக்க ேவண் ம். 

 
மாவில் ஏற்ப ம் ேநாய்க ம், கட் ப்ப த் ம் ைறக ம்: 

பறைவக்கண் ேநாய் (அ கல் ேநாய்) (Anthracnose) 
இைலகள், க்கள், மாம்பிஞ்சுகள், காய்கள் மற் ம் பழங்கள் இைவகள் இந்ேநாயால் 
தாக்கப்பட்  உதிர்ந் வி கின்றன. பழங்களின் ேமல் க ம் ள்ளிகள் ேதான்றி 
தாக்கப்பட்ட பழங்கள் அ கிவி ம். இதைன கட் ப்ப த் வதற்கு 1 ட்டர் நீாில் 3 
கிராம் காப்பர் ஆக் குேளாைர  ம ந் டன் அல்ல  கார்பன்ைடசும் ஒ  ட்டர் 
தண்ணீாில் 1 கிராம் கலந்  க்கும் ப வத்தில் ெதளிக்க ம். பின் 15 நாட்கள் 
இைடெவளியில் காப்பர் ஆக் குேளாைர டன் மான்ேகாெஸப் 2 ½ கிராம் 1 ட்டர் 
நீாில் கலந்  ெதளிக்க ம். 
 
சாம்பல் ேநாய் (Powdery Mildew) 
இைலகள் திதாக ேதான் ம் ளிர்கள், ங்ெகாத் கள் மற் ம் திர்ச்சி அைடயாத 
காய்களில் ெவண்ைம நிறத்தில் ஞ்சான படலம் ெதன்ப ம். ேநாயின் பாதிப்  பிப்ரவாி 
மாதம் தல் ஜீன் மாதம் வைர காணலாம். இந்த ேநாயினால் காய்கள் 
உதிர்ந் வி கின்றன. இதைன கட் ப்ப த் வதற்கு நீாில் நைன ம் கந்தகத் ைல ஒ  

ட்டர் நீாில் 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்  அல்ல  0.5 சதவிகித கா க்சின் என்ற 



ம ந்ைத கலந்  அல்ல  ெஹக்ஸாேகானாேசால் என்ற ம ந்ைத 0.5 – 1.0 மில்  என்ற 
அளவில் ஒ  ட்டர் நீாில் நன்றாக கலந்  ெதளிக்க ம். 
 

ணிக்க கல் ேநாய் (Twig Blight & dieback) 
இந்ேநாயினால் தாக்கப்பட்ட மரங்களின் காய்கள் ெவகுவாக குைறந் வி வ டன் 
பழங்க ம் தரம் குன்றியைவயாக மாறிவி கின்றன. அத் டன் காய்ப்ேப இல்லாம ம் 
ேபாய்வி கிற . இைதக் கட் ப்ப த் வதற்கு க கிய இைலகைள ம், கிைளகைள ம் 
ெவட்  அப் றப்ப த்த ேவண் ம். ேம ம் ஒ  ட்டர் நீாில் ஒ  கிராம் என்ற அளவில் 
ேபார்டாக்ஸ் கலைவ அல்ல  ஒ  ட்ட க்கு 3 கிராம் என்ற அளவில் காப்பர் 
ஆக் குேளாைர  ம ந்திைன ெதளித்  கட் ப்ப த்தலாம். 
 
காிப் ட்ைட ேநாய் (Sootymold) 
மாவில் தத் ப் ச்சிகளால் ெவளியிடப்பட்ட எச்சம் வி ந்  பிசுபிசுப்பாக ேதன் ஒ க்கு 
மாதிாி இ ந் பின் அதன்ேமல் க ைமயான சணப்படலம் ேதான்றி இைலகள் 
க ப்பாக காணப்ப ம். அத் டன் இைல ளிர்காய்கள் அத் டன் மரத்தின் தண் ்பகுதி 

வ ேம க ப்பாகி மாறிவி ம். ேம ம் இ  இைலகள் பச்சயம் தயாாிக்க தைட 
ெசய்கிற . இதைன கட் ப்ப த் வதற்கு ஒ  ஏக்க க்கு 2 கிேலா ைமதாமாைவ 100 

ட்டர் நீாில் கலந்  நன்றாக ெதளித் விட ம். 
 

 ேநாய் (Red Rust) 
இந்ேநாயின் பாதிப்பால் இைலகளில் பலப்பலப்பான சிவப் நிற ள்ளிகள் ேதான் ம். 
இதைன ஒ  ட்டர் நீாில் 3 கிராம் காப்பர் ஆக் குேளாைர , அத் டன் 1.5 மில்  
டீப்பால் கலந்  ப வமைழ ஆரம்பிக்கும் ன்பாக நன்றாக ெதளித்  கட் ப்ப த்தலாம். 
 
உ மாற்றம் (Malformation) 

ங்ெகாத் கள் பந் ேபால் உ மாற்றம் அைடந்  ெந க்கமாக ேதான் கின்றன. 
அத் டன் க்க ம் மலட் தன்ைமேயா  காணப்ப ம். இைவகைள உடேன கவாத்  

லம் ெவட்  எ த்  அழித் விட ேவண் ம். அத் டன் ஒ  ட்டர் நீாில் 1 கிராம் 
கார்பன்ைடசம் அத் டன் 0.3 மில்  இமிடாகுேளாப்பிாி  கலந்  நன்றாக ெதளித்  
கட் ப்ப த்த ம். 



ேமல்பட்ைட ெவ ப்  (Bark Crackling) 
மரத்தின் தண் ப்பகுதியில் நீளவாட் ல் ேமல்பட்ைடயில் ெவ ப் கள் ேதான்றி 
இைலக ம் கிைளக ம் ெந க்கமற்  காணப்ப ம். இைலகள் காய்ந்  இளங் 
கிைளகேளா  ஒட்  நிற்கும். இந்தவிதமான பிரச்சைனகள் ெப ம்பா ம் 
ெதன்ேமற்கி ந்  ேநாிைடயான சூாிய ெவளிச்சம் மரத்தின் தண் களில் விழக்கூ ய 
அைமப்பில் இ ந்தால் இத ைடய பாதிப்  அதிகமாக காணப்ப ம். மரத்தின் 
கிைளக ம், இைலக ம் இப்பகுதியில் நிழல்கள் த மா  அைமயப்ெபறின் இந்த 
ேமல்பட்ைட ெவ ப்பி ந்  மரங்கள் பா காக்கப்படலாம். அத் டன் ஒ  மரத்திற்கு 
ஒ  ட்டர் நீாில் 3 கிராம் என்ற அளவில் காப்பர் ஆக் குேளாைர  அல்ல  250 கிராம் 
காப்பர் சல்ேபட் ெதளிப்பதின் லம் இந்த பாதிப்பிைன ெவகுவாக குைறக்கலாம். 

 
மாைவத் தாக்கும் ச்சிக ம், கட் ப்ப த் ம் ைறக ம் 

1.தத் ப் ச்சி (Mango hoppers) 
க்கும் காலத்தில் இத்தத் ப் ச்சிகளில் ங்ெகாத் களில் தங்க ைடய ட்ைடகைள 

ெச கி இ கின்றன. இந்த ட்ைடகள் ெபாாித் , ஆயிரக்கணக்கான தத் ப் ச்சி 
குஞ்சுகள் ெவளிவ கின்றன. இக்குஞ்சுக ம், தாய்ப் ச்சிக ம், ங்ெகாத் க்களில் 
அமர்ந்  சாற்ைற உறிஞ்சி கு ப்பதால், க்கள் பிஞ்சு பி க்காமல் உதிர்ந் வி ம். 
ேம ம், சி  பிஞ்சுகள் பி த்தா ம், க கள , மிளகள , பட்டாணியள  பிஞ்சுகள் 
எல்லாம் உதிர்ந்  ெகாண்ேட இ க்கும். தத் ப் ச்சிகள் தாக்கப்பட்ட மரத்தின் 
இைலகளின் ேமல் இப் ச்சிகள் ேபாட்ட எச்சம் வி ந்  பிசு, பிசுப்பாக இ க்கும். இைத 
ேதெனா கு என்பர், இதற்குப்பின் க ம் சணம் ேதான் ம். இ  இைலகள் பச்ைசயம் 
தயாாித்தைல தைட ெசய்கிற . 
 
கட் ப்பா  
தத் ப் ச்சிகைளக் கட் ப்ப த் வதற்கு இமிடாக்குேளார்பிட் என்ற ம ந்திைன ஒ  

ட்டர் நீாில் 0.25 மி. . என்ற அளவில் அல்ல  பாஸ்ேபாமிடான் ஒ  ட்டர் நீாில் 0.5 
மி. . என்ற அளவில் அல்ல  ைடெமேதாேவட் 0.6 மி. . ஒ  ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  
ெதளிப்பதின் லம் கட் ப்ப த்திடலாம். அத் டன், ெவர்ட் சி யம் (Verticillium) 
மற் ம் ேபேவாியா (Beauweria) ேபான்ற உயிாியல் கர்த்தாக்கள் (bio-agents) ெகாண்  
இ ைற ெதளிப் ச் ெசய்  தத் ப் ச்சிகளின் பாதிப்பிைன ெவகுவாகக் குைறத் விட 



ம். மா ப் ச்சி (Mealybug) திதாகத் ளிர்வி ம் இளங்கிைளகள்  ெமாட் கள், 
மற் ம் ங்ெகாத் க்கள் இைவகளில் சாற்றிைன உறிஞ்சிக் கு க்கின்றன. இதன் 
காரணமாகப் க்க ம், இளங்காய்க ம் உதிர்ந் வி கின்றன. 
இதைனக் கட் ப்ப த வதற்கு குளிர்காலம் ெதாடங்குவதற்கு ன்தாக அ க்க  
உழ ெசய்தின் லமாக ம், மரத்தின் தண் ப்பகுதியில், நிலத்தி ந்  30 ெச.மீ. 
உயரத் க்கு ேமல் 30 ெச.மீ. அகல ள்ள பிளாஸ் க்கிைனப் பட்ைடயாக ம த் , 
மரத்தின் தண் ப்பகுதிையச் சுற்றிக் கட் வதனால், மா ப் ச்சிகள் ஊர்ந்  - நகர்ந்  
மரங்களின் பிற பகுதிக க்குச் ெசல்வைதத் த த் வி கின்ற . இதனால் ேசதாரம் 
தவிர்க்கப்ப கின்ற . அத் டன் நிலத்ைதத் ெதாட்  நிற்கின்ற கிைளகைள டன் ெவட்  
அப் றப்ப த்திட ேவண் ம். 
 
இைலப்ேபன் (Thrips) 
இைவகள், மாவின் இைலகைள ம், க்கைள ம், இளங்காய்கைள ம் (பிஞ்சுகள்) தின்  
நட்டத்ைத ஏற்ப த் கின்றன. இைவகைள ைட-ெமேதாேவட் என்ற ம ந்திைன ஒ  

ட்டர் நீாில் 2 மி. . அல்ல  பாஸ்ேபாமிடான் ஒ  மி. . ம ந்திைன ஒ  ட்டர் நீாில் 
கலந்  ெதளிப்பதின் லம் கட் ப்ப த்தலாம். 
 
தண்  ைளப்பான் (அ) கூன் வண்  (Stem Weevil) 
மாவில் இளங்காய்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்ப கிற . இதைனக் 
கட் ப்ப த் வதற்குப் பாதிக்கப்பட்ட காய்கைள ம், பழங்கைள ம் ெபா க்கி எ த்  
அழித் விட ேவண் ம் 
 
பழ ைளப்பான (Fruit borer) 
சிறிய மாம்பிஞ்சுகள் தல் நன்கு திர்ந்த காய், பழங்கள் வைர எல்லா நிைலகளி ம் பழ 

ைளப்பான் ேசதத்ைத உண் பன் கிற . இதைன கட் ப்ப த் வதற்கு 
பாதிக்கப்பட்ட காய் மற் ம் பழங்கைள ம் அத் டன் காய்ந் ேபான குச்சிகைள ம், 
கிைளகைள ம் அப் றப்ப த்தி அழித் விட ேவண் ம். அத் டன் இந்த காய்கள் பிஞ்சு 
ப வத்தில் (Marble size) உள்ள சமயத்தில் ைசபர்ெமத்திாின் அல்ல  ெபர்ெமத்திாின் 
என்ற ம ந்திைன ஒ  மில்  என்ற அளவில் 1 ட்டர் நீாில் கலந்  15 நாட்கள் 
இைடெவளியில் இ ைற ெதளித்  கட் ப்ப த்தலாம். 



பழ ஈ (Fruit fly) 
சிறிய பிஞ்சுகள் தல் நன்கு திர்ச்சி அைடந்த காய்கள் வைர பழ ஈ தாக்குதலால் 
ெப த்த ேசதம் ஏற்ப கிற . மாந்ேதாப்பிைன நன்றாக உழ  ெசய்வதின் லமாக ம் 
50 மில்  மாலாத்தியான் ம ந் டன் 200 கிராம் க ம் ச்சாற்றின் கழி  (Molasses) 
ேசர்த்  2 ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  மாந்ேதாப்பில் ஆங்காங்ேக இைத ெபாறியாக (Bait) 
ைவப்பதின்  லம் பழ ஈக்கைளக் கட் ப்ப த்தலாம். 
 
இைலப்பிைணக்கும்  (Leaf Webber) 
இந்த வினால் இளம் இைலக ம், தளிர்க ம். தண் க ம் ெவகுவாகப் 
பாதிக்கப்ப கின்றன. இவ்வைகயால் பாதிக்கப்பட்ட இைலகைள ம், தளிர்கைள ம், 
தண் கைள ம் நீக்கி எ த்  அழித் விட ேவண் ம். குயினால்பாஸ் என்ற ம ந்ைத 0.5 
மில்  எ த்  1 ட்டர் நீாில் கலந்  அல்ல  ேமேனாகுேராட்ேடாபாஸ் 1.6 மில்  
அளவில் எ த்  ஒ  ட்டர் நீாில் கலந்  ெதளிக்க ம். 
 
இைல குைட ம்  (Leaf miner) 
இதனால் மாவின் இைலகள் ெவகுவாக பாதிக்கப்ப கின்றன. இதைன 
கட் ப்ப த் வதற்கு ஒ  ட்டர் நீாில் 2 மில்  ைடெமத்ேதாேவாட் அல்ல  ஒ  ட்டர் 
நீாில் 1.6 மில்  ேமாேனாகுேராட்ேடாபாஸ் இவற்றில் ஏதாவ  ஒன்ைறத் ெதளித் க் 
கட் ப்ப த்தலாம். 
மாசாகுப க்கு பாிந் ைர ெசய்யப்பட்ட ச்சிெகால்  ம ந் களின் காத்தி ப் காலம் 
(Waiting Period) அட்டவைண 7ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள . 

 
அட்டவைண - 7 

பாிந் ைர ெசய்யப்பட்ட ச்சி ெகால்  ம ந் களின் காத்தி ப்  காலம் 
(Waiting Period of recommended pesticides for mango) 

ச்சிக்ெகால்  
ம ந்தின் ெபயர் 

காத்தி ப் க் காலம் 
(நாட்கள்) 

ச்சிக்ெகால்  
ம ந்தின் ெபயர் 

காத்தி ப் க் காலம் 
(நாட்கள்) 

பாஸ்ேபாமிடான் 15 ைமேகா ட்டானில் 21 

ெபன்தியான் 15 ைர மார்ப் 21 

குயினல்பாஸ் 10 ெஹக்ேஸா- 21 



ேகானாேஸால் 

ைடெமத்ேதாேவட் 15 கார்பன் ேட ம் 50 

இமிடா குேளார்பிட் 45 காப்பர் 
ஆக் குேளாைர  

42 

ைசபர்ெமத்ாின் / 
ெபர்ெமத்ாின் 

15   

 
மா சாகுப யில் கைடபி க்க ேவண் யைவகள் 

 மாவில் பாிந் ைரகளின்ப  அைனத்  சாகுப  ெதாழில் ட்பங்கைள ம் தவறா  
கைடபி க்க ேவண் ம் 

 மாந்ேதாப் களில் நல்ல வ கால் வசதி இ க்க ேவண் ம் 
 பாசன நீைர ம் உரங்கைள ம் திறம்படப் பயன்ப த்த ெசாட் நீர் பாசன 

ைறையக் கைடபி க்க ேவண் ம் 
 ெசாட் நீர் பாசன ைறைய மாங்கன் கள் நட்ட நாள் தல் ெசயல்ப த்திடல் 

ேவண் ம் 
 மாங்கன் கள் ந வதற்குப் பாிந் ைர ெசய்யப்பட்ட அளவில் குழிகள் எ த்  

அத ள் உரக்கலைவயிைன குழிகளில் இட்  நிரப்ப ேவண் ம் 
 பாிந் ைர ெசய்யப்பட்ட அங்கக உரத்திைன (Organic Manure) கண் ப்பாக இட 

ேவண் ம் 
 உயர் விைளச்சல் தரக்கூ ய ரகங்கைள ம், ச்சி மற் ம் ேநாய் தாங்கி 

வளரக்கூ ய இரகங்கைள ம், அந்தந்த பகுதிக க்கு ஏற்றவா  ேதர்  ெசய்  நட 
ேவண் ம் 

 பாிந் ைர ெசய்யப்பட்ட ெசாட் நீர் பாசன நீைர அட்டவைணப்ப  அளித்திடல் 
ேவண் ம் 

 ெசாட் நீர் அைமப்பிைன பாசன ெபாறியாளாின் பாிந் ைரயின்ப  அைமத்  
நன்கு பராமாிக்க ேவண் ம் 

 உாிய காலத்தில் கைள எ த்தல், ஊ  உழ  ெசய்தல் ேபான்ற சாகுப  
ைறகளினால் மாவின் வளர்ச்சியிைன ேமம்ப த்த ம் 

 பாிந் ைர ெசய்யப்பட்ட உர அட்டவைணைய ெசயல்ப த்தி உரங்கள் அளித்திட 
ேவண் ம் 



 ேதைவக்ேகற்ற வைகயில் ண் ட்ட சத் க்கைள அளித்திட ேவண் ம் 
 ேநாய் மற் ம் ச்சி கட் ்பா  ைறகைள உாிய காலத்தில் உாிய ைறயில் 

ெசய்திடல் ேவண் ம் 
 ம ந்  ெதளிப் கைள காைல (அ) மாைல ேவைளகளில் மட் ேம ெசய்ய 

ேவண் ம் 
 ச்சி, ஞ்சாளக் ெகால்  ம ந்  ெதளிப்பிற்கும் மாவின் அ வைடக்கும் 

இைடயில் காத்தி ப் க் காலத்ைத (Waiting Period) தவறா  கைடபி க்க 
ேவண் ம் 

 ச்சி மற் ம் ஞ்சாள ம ந் களின் ெதளிப்  விபரங்கள் மற் ம் உரங்கள் 
அளித்ததின் விபரங்கைள ம் மா மரங்க க்கு கவாத்  ெசய்த நாள், க்கள் 
உ வான நாள், அ வைட ெசய்த நாள், இன்னபிற சாகுப ைற 
விபரங்கைள ம் பதிேவ களில் உாிய ைறயில் பதி  ெசய்ய ேவண் ம் 
 

 
 
மா சாகுப யில் ெசய்யக் கூடாதைவகள் 

 ேதைவக்கு அதிகமாக ெசாட் நீர் பாசனம் ெசய்யக்கூடா  
 ச்சி மற் ம் ஞ்சாளக் ெகால்  ம ந் கைள, உச்ச சூாிய ெவயி ல்  

ெதளிப்பைதத் தவிர்க்க ம் 



 ெசாட் நீர் பாசன அைமப்  உள்ள பகுதிகளில் ெந ப்  உண்டாக்குவைத 
தவிர்க்க ம் 

 நீாில் கைரயாத திட உரங்கைளேயா அல்ல  அங்கக உரங்கைளேயா (Organic 
Manure) ெசாட் நீர் பாசன வழியாக பயன்ப த்தக்கூடா  

 நீாில் கைர ம் உரங்கைள பிளாஸ் க் வாளியில் தான் கைரத்திடேவண் ம் 
 நீாில் கைர ம் திட உரங்கள் ெவவ்ேவ  கைர ம் திறன் ெகாண்டதால் 

அைவகைள தனித்தனியாக கைரத் க் ெகாண்  பின் உரெதாட் க்கு மாற்றி 
அதன்பின் ெசாட் நீர் பாசன வழியாக அளித்திட ேவண் ம் 

 உரக்கலைவ ெதாட் யி ள் உரங்கைள கலப்பதற்கு ேநர யாகக் ைககைளப் 
பயன்ப த்தக் கூடா . சுத்தமான மரக்குச்சிகைள பயன்ப த்த ேவண் ம் 

 உரங்கள் விைரவில் தண்ணீாில் கைர ம் திறைன அதிகப்ப த்த எக்காரணத்ைதக் 
ெகாண்  நீைர சூடாக்ககூடா  
 

மா சாகுப யில் விவசாயிகளால் அ க்க  ேகட்கப்ப ம் சந்ேதகங்க ம் அவற்றிற்கான 
பதில்க ம் 
1.தற்சமயம் உள்ள பாரம்பாிய ைறயில் பயிர் ெசய்யப்பட் ள்ள மாந்ேதாப்பிைன உயர் 
அடர் நட  ைறக்கு மாற்றிக் ெகாள்ள மா ம்?  - ம் 
வயதான மரங்கைள ம் உற்பத்தி குைறவான மரங்கைள ம் ேமல்மட்ட கவாத்  (top 
working) ெசய்  பித்த ன் லமாக ம் அத் டன் இ  வாிைசக க்கு இைடயில் 

திய மாங்கன் கைள ந வதின் லமாக ம், உயர் நட  ைறயிைன 
ெசயல்ப த்தலாம். இந்த அ ப்பைடயில் தற்ேபா  அைமந் ள்ள 10 x 10 மீட்டர் 
இைடெவளி உள்ள மாந்ேதாப்பில் ஊ  நடவாக இரண்  வாிைசகள் 3 மீட்டர் 
இைடெவளியில் திய மாங்கன்றிைன நட் , உயர் அடர் நட  நிைலக்கு ெகாண்  
வரலாம். அத் டன் இள வய ைடய மாந்ேதாப் கைள ம் உாிய ைறயில் கவாத்  
ெசய்  உயர் அடர் நட  ைறக்கு ெகாண்  வரலாம். 
 
2.உயர் அடர் நட  லம் அைமத்த மாந்ேதாப்பின் வாழ்நாள் எத்தைன வ டங்களாக 
இ க்கும்? 



ெஜயின் நி வனத்தின் பாிந் ைரகைள ைமயாக கைடபி த்  சீரான ைறயில் 
ேவளாண்ைம ெசய்திட்டால் உயர் அடர் நட  ைறயில் மாவில் 25 தல் 30 ஆண் கள் 
குைறவில்லா விைளச்சேலா  பராமாிக்கலாம் 
 
3. உயர் அடர் நட  ைறயில் அைமந்த மாந்ேதாப்பில் ஊ பயிர் ெசய்ய மா? 

ம். ஊ  பயிராக கு கியகால மற் ம் கு கிய உயர ள்ள பய  வைககள் (அ) 
பசுந்தாள் பயிர்கள் மாங்கன்றிைன நட்ட இரண்  வ டங்கள் வைர பயிர் ெசய்யலாம். 
 
4.ெசாட்  நீர் பாசன வழியாக அளிக்கப்ப கின்ற குைறந்த அளவான நீர் ேபா மானதா? 
ெசாட் நீர் பாசனத்தின் அ கு ைறேய பயிாின் ேதைவ மற் ம் வானிைலக் கூ கள் 
இைவகைளக் ெகாண்  சாியான ைறயில் கணக்கிட்  அளிப்பதால் இ ேவ 
ேபா மானதாகும். ெபா வாக நிலத்தில் 30-40 ெச.மீ. ஆழத்தி ம், மா மரத்தின் அ யில் 
உள்ள நிலப்பரப்பில் 40 வி க்கா  மட் ம் நைன ம் அளவில் இ ந்தாேல மாவின் 
உயர்விைளச்ச க்கு ேபா மானதாகும். 
 
5.ெசாட் நீர் பாசன வழியாக நீர் அளிப்பதின் லம் நிலத்தின் ேமல் பகுதியிேலேய 
ஈரப்பதம் இ ப்பதினால் மரத்தின் ேவர்கள் எல்லாம் ேமற்பகுதியிேலேய சங்கமிட் க் 
ெகாள்வதினால் காலப்ேபாக்கில் மரங்கள் காய்ந்  வி மா (அ) ழ்ந் வி மா? 
மாைவப் ெபா த்தவைர நீர் உறிஞ்சும் ேவர்கள் மட் ேம நிலத்தின் ேமற்பரப்பில் குவிந்  
தனக்கு ேதைவயான நீைர ம், உரத்ைத ம் எ த் க் ெகாள்கின்றன. ஆனால் ஆணி 
ேவ ம், மரத்திைனத் தாங்கும் ேவர்க ம் நிலத்தின் ஆழத்திற்குள் ெசன்  மரத்திைன 
நங்கூரம் ேபால் பி மானம் ெசய்  காத் க் ெகாள்வதால் ெசாட் நீர் பாசனம் லமாக 
மரங்கள் காய்ந்  வி வதற்ேகா அல்ல  வி ந்  வி வதற்ேகா எவ்விதமான வாய்ப் ம் 
இல்ைல. 
 
6. மா சாகுப யில் ெதளிப்  நீர்பாசனம் உகந்ததா? 
இல்ைல. ெதளிப் நீர், பாசனம் பயன்ப த் வதினால் ேதைவயற்ற பகுதிக க்கும் நீர் 
ெசன்  கைளகள் ைளப்பதற்கு ஏ வாகின்ற . அத் டன் உயர் அடர் நட  ைறயில் 
ெசாட் நீர் பாசன அளைவிடத் ெதளிப்  நீர் பாசனத் க்கு நீர் மிக அதிகமாக 
ெசலவாகிற . எனேவ, ெதளிப்  நீர்ப்பாசனம் ேதைவயற்ற . 


