
                     “இட் ப்  .. அ  என் இஷ்டப்  ..!”  ம் வாடா  . வ மான ம் ேதயா ! 

 

ெபாியதாக பராமாிப்ேபா தினசாி பறிப்ேபா ேதைவப்படாத ஒன்றிரண்  மலர்க ம் இ க்கின்றன. 
அவற்றில் ஒன்  ‘வி ட்சிகப்  ’ எனப் பரவலாக அைழக்கப்ப ம் இந்த ‘இட் ப் ’! “   சாகுப யில் 
விதிவிலக்காக அைமந்த தான் இந்த இட் ப்   சாகுப ! ன்  நாட்களானா ம்   வா வதில்ைல. 
நன்கு மலர்ந்த பிறகும், ெச யிேலேய ஏ  நாட்கள் வைர   தாங்கி நிக்கும் என்கிறார் ேசலம் மாவட்டம், 
ஆத் ர் வட்டம், மணிவி ந்தான் காலனிைய ேசர்ந்த ‘கால்நைட ம த் வர்’ சக்திேவல்.ெபாியதாக 
வாசைன ஏ ம் இல்ைலெயனி ம், அழகுக்குக் குைறவில்ைல. இதனால் இப்  ைவ, வியாபார ாீதியில் 
சாகுப  ெசய்  சாதித் க் ெகாண் க்கிறார் சக்திேவல்.  

அ ப  ெசன்ட் நிலத்தில் இட் ப்    சாகுப ைய ஆரம்பித் ள்ள இப்  ைவ சாகுப  ெசய்தால் 
குைறந்த  பத்  வ டத்திற்கு நிலத்ைத உழ ேவண் யதில்ைல. இரண்  நாள் கழித்    பறித்தா ம் 
ெக தல் இல்ைல. தண்ணீர் ேதைவ ம் அதிகமில்ைல. ஆரம்ப காலத்தில் வ மானம் குைறவாக 
இ ந்தா ம், ெச  வளர, வளர மகசூ ம் அதிகமாகி, லாபம் கூ ம். “இட் ப்  க்கு என்  தனிப் பட்டம் 
ஏ மில்ைல. அைடமைழ காலத்ைதத் தவிர, மற்ற அைனத்  மாதங்களி ம் நட  ெசய்யலாம். வளமான, 
பாசன வசதி இ க்கின்ற நிலத்தில் ல், கைளெயல்லாம் நீங்குமா  இரண்  சால் உழ  ஓட் , விட 
ேவண் ம். இட் ப்   ெச , குைறந்த  பத்  வ டத்திற்காவ  நிைலத்  நின்  மகசூல் த ம். அதனால் 
ேபா மான குப்ைப உரத்ைத அ ரமாக இடேவண் ம். பார்க்கு பார் ஒன்ப  இைட ெவளிவிட் , 
ெச க்கு ெச  ன்ற  இைடெவளியில் நட ெசய்ய ம். 

குச்சி லம் இனப் ெப க்கம் ெசய்யப்பட்ட ெச கைள ேதர்  ெசய்  எ க்க ம். இட் ப்   பல 
வண்ணங்களில் இ ந்தா ம், சிவப்  நிற  க்க க்குதான் சந்ைதயில் அதிக வரேவற்  உள்ள . 
அதனால் சிவப்  நிற   வ கின்ற ெச கைள வாங்க ம். பா தீன் ைபேயாடதான் ெச கள் வ ம். 
அப்ைபகைள நீக்கிவிட்  ன்  அ க்கு ஒ  ெச என்கிற விதத்தில் நட  ெசய்ய ேவண் ம். 60 ெசன்ட் 
இடத் க்கு 1,000 ெச கள் ேதைவப்ப ம்.அ வைடக்கு ெச கள் வளர குைரந்த  ஆ  மாதங்களாகும். 
இந்த இைடெவளியில் சின்ன ெவங்காயம், சாமந்தி, ெகாத்தமல் , பீன்ஸ், தட்ைடப்பயி , உ ந்  
ஊ பயி கள் ெசய்  தனியாக லாபம் பார்க்கலாம். ெசாட் நீர்ப் பாசனம் ெசய் தால் கைள வளர்ச்சி 
குைறவாக இ க்கும். ஒன்ப  அ  இைடெவளியில் ‘பவர் ல்லர்’ ைவத்  கைள எ க்கலாம். ஒ நாள் 
விட்  ஒ  நாள் தண்ணீர் விட்டால் ேபா ம்.  



ந்த வைரக்கும் இயற்ைக ைறயில் ெசய்வதால் ஒவ்ெவா  ெச க்கும் அ ப  நாட்க க்கு ஒ  ைற 
50 கிராம் கடைலப் ண்ணாக்கு அல்ல  ஆமணக்குப் ண்ணாக்கு, இ ப்ைபப் ண்ணாக்கு, ங்கம் 

ண்ணாக்கு, ேவப்பம் ண்ணாக்கு ேபான்றவற்றில் எ  எளிதாக கிைடக்குேமா அைத உபேயாகிக்கலாம். 
எ ம் கள் இட் ப்  வின் ேதன் ேபான்ற திரவத்ைத உண்பதால்  வின் அ ப்பக்கம் க ப்  நிறத்திற்கு 
மாறிவி ம். இைத த க்க 50 கிராம் நைன ம் கந்தகம், 60 மில்  ேமாேனா குேராட்டபாஸ் 
இவ்விரண்ைட ம் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். ெச யின் உயரம் அதிகமாக வளராமல் த க்க னிையக் 
கவாத்  ெசய்தல் ேவண் ம்.50 - 80 சதவிகிதம் மலர்ந்த க்கைளப் பறித்  சந்ைதக்கு அ ப்பலாம். க்கள் 
ெபாியதாக இ ப்பதால் அதிக எைட கிைடக்கும். நட  ெசய்த ஆறாவ  மாததி ந்ேத ஒவ்ெவா  
வார ம் ஆ  தல் எட்  கிேலா வைர   கிைடக்கும்.  

பண்ணிரண்டாவ  மாதத்தி ந்  இரண்  நாட்க க்கு ஒ  ைற இேத அள    கிைடக்கும். 
 1கிேலாவிற்கு குைறந்தபட்சமாக 30 பாய் தல் அதிகபட்சமாக 80 பாய் வைர விைல கிைடக்கும். 
 இங்கு விைல ம்  க்கைள ேசலம்   வியாபாாிகள் ெபற்  ெபங்க க்கு அ ப் கிறார்கள்.  
இட் ப்  ைவ ெபண்கள் சூ க்ெகாள்வதில்ைல. அதன் காரணமாக இப்  ைவ மணவைற ேமைட 
அலங்காரம், ெபாக்ேக(மலர்ச் ெசண் ), மாைல ெதா க்க ேபான்ற பிற உபேயாகத்திற்கு 
பயன்ப த் கின்றனர். சாகுப  ெசய்வ  எளி  ஆனால் சந்ைத ப த் தல் மிக ம் க்கியம். எனேவ 
இட் ப்   சாகுப ைய ெதாடங்குவதற்கு ன் அப்பகுதியில் சந்ைத வாய்ப்பிைன அறிந்  சாகுப யில் 
ஈ பட ேவண் ம் என்  தி . சக்திேவல் அவர்கள் அறி த்தினார். 

அ ப  ெசன்ட் நிலத்தில் இட் ப்   சாகுப  

உழ  300   

குப்ைப ஏ  ( ன்  டன்) 3,000   

ெச  .4 * 1000 4,000   

குழி எ த்  நட  ெசய்ய  500   

ெசாட் நீர் அைமக்க 5,000   

கைள 2,400   

பவர் ல்லர் 1 மணி ேநரம்  500   

கடைலப் ண்ணாக்கு 900   

 ச்சிக்ெகால்  400   

மகசூல் 170 கிேலா .50 * 170 கிேலா    8,500 

ஊ பயிர் வர  

ெவங்காயம் 3 மாதம்   25,000 

சாமந்திப்   4 மாதம்   7,000 

ெமாத்தம் 17,000 40,500 

ஒ  வ டத்தில் கிைடக்கும் நிகர லாபம்   23,500 



மகசூல் கிைடக்க ஆரம்பித்த பிறகு தல் ஆ  மாதங்க க்கான கணக்கு இ . இைதத் ெதாடர்ந்  ஒ  நாள் 
இைடெவளியில் அ வைட என்பதால் அ த்த ஆ  மாதங்களில் சராசாியாக சுமார் 700 கிேலா வைர  
 கிைடக்கும். இதன் லம் 35,000 பாய் கிைடக்கும். ஆண் க்கு கணக்கிட்டால், 70,000 பாய். இ ேவ 
ஒ  ஏக்க க்கு கணக்கிட்டால் ஒ  ஆண் க்கு ஒ  லட்ச பாய்க்கும் ேமல் கிைடக்கும். ஆரம்ப ெசல கள் 
அ த்த த்த மகசூ க்கு இல்ைல என்பதால், லாபத்தின் அளவான  அதிகாிக்கேவ ெசய் ம்.    
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