
 

 

ேதனிச் சம்பாைவ 30 வ ஷமா விடாமப் பயிர் பண்ணிக்கிட் க்ேகன் என்றார் ஈேரா  மாவட்டம், 
தாரா ரம் பகுதிையச் ேசர்ந்த ெசல்லக்குமாரபாைளயம் விவசாயி தங்க த் .குவியலாகக் கிடந்த மிளகாய்ப் 
பழங்கைள பிாித்தப ேய ேபசத் ெதாடங்கினார் தங்க த்  (அைலேபசி : 90475 72404) “குண்  மிளகாய், 
குைட மிளகாய், உ ண்ைட, குட்டச்சம்பா, ெபாியச் சம்பான்ன பல இரக மிளகாய் இ க்கு. எங்க 
மண் க்கும், தண்ணிக்கும் மிதமான சீேதாஷணத் க்கும் ேதனிச் சம்பா நல்லப யாகேவ ைக ெகா க்கு . 
இந்தப் பகுதியில் மட் ம் 2,000 ஏக்க க்கு ேமல் ேதனிச் சம்பா காய்ச்சிக் கிடக்கு. 

“ைவகாசிப் பட்டத் ல தான் ேதனிச் சம்பா நல்லா வ ம். ஒ  ஏக்கர்ல நட  ெசய்ற க்கு, நா  பாத்தி 
நாத்  ேதைவப்ப ம். ெவளியில வாங்கினா 900 பாய் ஆகும். ப த்த ம் பறிச்சி ெவயில்ல காய 
ெவப்ேபாம்.‘ெமா ெமா ’ன்  காய்ஞ்ச ம் ெரண்டா கிள்ளினா விைதங்க ‘ெபாலெபால’ன்  வி ம். 
அப்ப ேய அள்ளி நாத்தாங்கால் பாத்தியில விைதச்சி, குச்சிைய ெவச்சி கு க்கு ெந க்கா கீறி விட்டா 
ேபா ம். ஒ  ஏக்க க்கு ஒ  கிேலா விைத ேதைவப்ப ம். வ கால் வசதி இ க்கிற இடத் ல பாத்தி 
அைமக்க ம். விைதக்கற க்கு ன்ன பாத்திக்கு பத்  கிேலா அ ரம் இைறத்  வி கிற  நல்ல . 

 நா க்கு ஒ  தண்ணி, இைடயில் ஒ  ைகக் கைள மட் ம் ேபா ம், 60 நாள்ல மிளகாய் நாத்  
மி க்குக் காட்  நிக்கும்.ேகாழி எ  ஒ  ராக்டர் ெகாட் , ெரண்  உழ  பி ச்சி, பத்  ஆட்கள விட் ப் 
பார் வாய்க்கால் அைமச்சி, நிைறயத் தண்ணி விட் , அ  கண் ன ம் ஒன்றைர அ க்கு, ஒன்றைர அ  
இைடெவளியில் ெச கைள நட ம்.  

ைவகாசி தல் வாரத் ல நடைவ ச்சிட ம். தல் 75 நா க்குள்ள  தடைவ கைள எ க்கலாம். 
75 நாளிேலேய காய் பறிப் க்கு வந் ம். ெதாடர்ந்  120 நாைளக்கு காய்ப்  கங்கணம் கட்  நிக்கும். 
ேதனிச் சம்பாேவாட வயசு ெமாத்தம் 195 நாள். இ ல 120 நா க்கு மகசூல் கிைடக்கும். 20 நா க்கு ஒ  
தடைவன்  சுழற்சி ைறயில ஆ  தடைவ அ வைட ெசய்யலாம். 5 தல் 8 டன் வைரக்கும் மகசூல் 
கிைடக்கும்.பத்தாவ  நாள், ெரண்  ட்ைட ஏபி உரத்ைத அ ரமா ெகா க்க ம். இ பதி ந்  

ப்ப  நா க்குள்ள ெரண்  ட்ைட ாியாைவ ெச க்குச் ெச  ெவச்சித் தண்ணி பாய்ச்ச ம். 
அதி ந்  இ ப  நாள் இைடெவளியில 17:17:17 கலப்  உரம் ஒ  தடைவக்கு இரண்  ட்ைட தம் 

 ைற ெகா க்க ம்.இைல ரைண, ெவள்ைளப் ேபன் இெதல்லாம் ெச கைளத் தாக்கும்.  

இ க்கு ைடெமத்ேதேயட் 500 மில் ைய 120 ட்டர் தண்ணியிலக் கலந்  ெதளிச்சாப் ேபா ம் “பறிச்ச 
மிளகாைய ஒட்டன்சத்திரம் சந்ைதக்குத் தான் அ ப் ேறாம். இப்ேபாைதக்கு கிேலா 8 பாயில் இ ந்  10 

                                               ேதனிச்சம்பா.. வ மானத் ல சீனிச்சம்பா.. 



பாய் வைரக்கும் விைல கிைடக்கு  கிணத் ல மட் ம் ேபா மான தண்ணி இ ந்தா ேபா ம். ேதனிச் 
சம்பா எங்க க்கு சீனிச் சம்பாவா இனிக்கிற ெவள்ளாைம தான்”  (ெதாைலேபசி : 04258-243409). 

ஒ  ஏக்காில் மிளகாய் சாகுப  ெசய்ய ெசல  - வர  கணக்கு (தங்க த் ) 

விவரம் ெசல  வர  

உழ  600  

ேகாழி எ  1 ேலா  3,000  

இைறப் க்கூ  300  

பாத்தி 500  

விைத மற் ம் நாற்றாங்கால் 1,200  

நட  400  

கைள  1,200  

உரம் 4,000  

ச்சிம ந்  1,500  

பறிப் க்கூ  (160 ஆள், . 80 தம்) 12,800  

ேவன் வாடைக 
(கிேலா க்கு 60 ைபசா) 

4,800  

சந்ைதக் கமிஷன் 10,000  

தண்ணீர்ப் பாய்ச்சுதல் 4,000  

மகசூல் 8 டன் . 10 தம்  80,000 

ெமாத்தம் 44,300 80,000 

வ மானம்  35,700 

  

“இந்தப் பகுதியில் உவர் தண்ணிதான் கிைடக்கும். அைத ெவச்சு ைகயிைல, ப த்தி ேசாளம்ன்  

ெவள்ளாைம ெவச்ேசாம். இந்த சமயத் ல தான் ேதனீச் சம்பா இங்க அறி கமாச்சி. அதனால ஒவ்ெவா  

விவசாயித் ேதாட்டத் ல ம் ப்ப  ெசம்மறி ஆ க க்கு குைறயாம இ க்கும். ெவள்ளாைம ஞ்ச 

பிறகு, நாலஞ்சு மாசம் இந்த ஆ கைள ெவச்சிப் பட்  ேபா ேறாம்.  

அதனால, ஏகத் க்கும் ெசாட்ைட இல்லாம ஆட்  எ  நிலத் ல வி ம். அப் றம் நல்லா உழ  பி ச்சி, 

அந்த நிலத் ல மிளகாய் நட்  ெவச்சாப் ேபா ம். ெச க க்கு எதிர்ப் ச் சக்தி ம் கூ ம். ாியா ேபா றத 

ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா குைறச்சிக் கிட்ேட வர்ேறன். ச்சி ம ந்  ெதளிக்கிற ேவைலெயல்லாம் எப்ப ேம 

கிைடயா . 8 டன் வைரக்கும் மகசூல் எ க்கிேறன். ப வ நிைல மட் ம் ைகவிடாம இ ந்தாேல 

ேபா மான . ராகி, ேசாளம், ைகயிைல தான் அதிகமா விைதப்பாங்க. ட் ச் ெசல க்காக 

றக்கைடயில காய்கறி ேபா றப்ப, அ ல மிளகாய் ெச ம் இ க்கும். ேதனி விவசாயிக்கு ெகா த்த 

சீதனம் தான் இந்த மிளகாய் அதனாலேய ‘ேதனிச் சம்பா’ங்கிற ேப  நிைலத்தி க்கிற . 


