
ஏக்க க்கு .1,50,000 ெசழிப்பான வ மானம் த ம் ெசம்ப த்தி! 

 

களில் வளர்க்கப்ப ம் ெச களில் க்கியமான  ெசம்ப த்தி. இதன் ைவ ைஜக்காக பலர் 

உேயாகப்ப த் கின்றனர். ஆனால், அ  அதிக ம த் வ குணம் வாய்ந்தச் ெச  என்ப  

பல க்கும் ெதாியாத விஷயம். சித்த ம த் வம் மற் ம் அேலாபதி ம த் வத்தில் இதய 

ேநாய்க்கான ம ந்  தயாாிப்பில் க்கிய லப்ெபா ளாக இ ப்ப  ெசம்ப த்தி. அதனால் 

ம ந்  உற்பத்தித் ைறயில் இதற்கு மிகப்ெபாிய ேதைவ இ க்கிற . இைதச் சாியாக ாிந்  

ெகாண்ட  சிலர் ெசம்ப த்திையத் தனிப்பயிராக சாகுப  ெசய்  வ கிறார்கள். அவர்களில் 

ஒ வர். வி நகர் மாவட்டம், ஆலங்குளம் அ ேக ள்ள மாதாங்ேகாவில்பட் ையச் ேசர்ந்த 

கி ஷ்ணசாமி. 

எனக்கு ெமாத்தம் இரண்டைர ஏக்கர் நிலமி க்கு. மிளகாய், ப த்தி, கம்  இந்தப் பகுதிேய 

ெசழிப்பாக விைளந்த மிதான். ஆனால், காலப்ேபாக்கில் சாியா மைழ ெபய்யாமல் வறட்சி 

மியா மாறிப்ேபாக, தண்ணீர் தட் ப்பா , ேவைலயாள் பிரச்சிைன  ஒவ்ெவான்ைற ம் 

சமாளிக்க யாமல்.. ேசாளம், கம்  மானாவாாி ெவள்ளாைம மட் ேம பண்ண ேவண் ய 

கட்டாயத்திற்கு ஆளாகிட்ேடாம். அ ம்கூட, இ க்கிற தண்ணீைர ைவத் , ெகாஞ்சம்ேபர் 

மட் ம் ெவள்ளாைம ெசய் கிட்  இ க்ேகாம்.  

இந்த நிைலயில், அ த்  என்ன ெசய்வ  என்  ேயாசைன ெசய் க்கிட்  இ ந்தப் 

ெபா தான்.. ெசம்ப த்தி ந ங்க, ெசலவில்லாமல் வ மானம் பார்க்கலாம்  அைத ஏற்கனேவ 

எங்க பகுதியில்  பயிர் ெசய்தி ந்த க ப்ைபயா ெசான்னார். கூடேவ, அ  ெதாடர்பான 

ஆேலாசைனகைள ம் தந்தார். 

ெமாத்த இடத்திைல ம் சாகுப  ெசய்யாமல், 40 ெசன் ல் மட் ம் ேபான ைவகாசியில் 

ெசம்ப த்திைய நட் , ஊ பயிரா கறிேவப்பிைல ம், வாய்க்கா ல் அகத்திைய ம் நட்ேடன். 



அந்த ேநரத்தில் க ப்ைபயாேவாட ேதாட்டத்தில் ெசம்ப த்தி அ வைட ெசய் க்கிட்  

இ ந்தாங்க. ேநாில் ேபாய் பார்த்த ம் நம்பிக்ைக வந்த . உடன யா ஒ  ஏக்கர் 10 

ெசன்ட் ைல ம் ெசம்ப த்திைய நட்ேடன். இப்ப ஒன்றைர ஏக்காில் ெசம்ப த்தி ம், 

கறிேவப்பிைல ம் இ க்கு, மீதி ஒ  ஏக்கர் நிலத்தில் மைழ ெபய்தா கம் , ேசாளம்.. 

விைதப்ேபாம். கைளெய க்கிற , பராமாிப்  பண்ற   எந்த ேவைலக்கும் ஆள் ைவக்காமல், 

எங்க ட்  ஆ ங்கேள ெசய்தி ேவாம். த ல் 40 ெசன் ல் நட்ட ெசம்ப த்தி ம், 

கறிேவப்பிைல ம், இப்ப மகசூ க்கு வரத் ெதாடங்கிவிட்ட . அகத்தி ம் நல்லா வளர்ந்தி க்கு. 

இப்ப 5 ஆ கள் வாங்கியி க்கிேறன். அகத்திக் கீைரையக் ெகா த்ேத, அைவகைள 

வளர்த்தி ேவன்.  

வணிகாீதியாக சாகுப  ெசய்ய ஐந்  இதழ் ெகாண்ட சிவப்ப நிற ெசம்ப த்தி மட் ேம ஏற்ற . 

ெசம்மண், காிசல் மண் நிலங்களில் நன்றாக வள ம். மைழக் காலத்திற்கு ன்  (ஜீைல, ஆகஸ்ட்) 

நட  ெசய்ய ேவண் ம். ஒ  ைற நட  ெசய்தால், குைறந்தபட்சம் 20 ஆண் கள் வைர மகசூல் 

கிைடக்கம். ஏக்க க்கு 5 டன் ெதா ரத்ைத இைறத்  நிலத்ைத நன்றாக உ , மண்ைணப் 

தியாக்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம். 15 அ  நீளம், 4 அ  அகலத்தில் பாத்தி எ த் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம். இந்தப் பாத்திகளில் ெச க்கு ெச  6 அ  வாிைசக்கு வாிைச 6 அ  இைடெவளியில், 

அைரய  ஆழத்தில் குழிெய த் , ெசம்ப த்திச் ெச கைள நடேவண் ம். ஏக்க க்கு 1,200 

ெச கள் வைர ேதைவப்ப ம். இதற்கான ெச கள் நாற் ப் பண்ைணகளில் கிைடக்கும். 

இரண்  ெசம்ப த்தி வாிைசக்கு இைடயில் மற் ம் ெசம்ப த்திச் ெச க க்கு இைடயில் என 

கறிேவப்பிைல நட  ெசய்யலாம். ெசம்ப த்தி வாிைச மற் ம் ெசம்ப த்திச் ெச க க்கு ந வில் 

3 அ  இைடெவளியில், கறிேவப்பிைலச் ெச ைய நடேவண் ம். தண்ணீர் பா ம் வாய்க்கால் 

கைரகளின் இ ற ம் இரண்  அ  இைடெவளயில் அகத்தி விைதைய ஊன்ற ேவண் ம். எட்  

தல் 10 நாட்க க்கு ஒ ைற தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். 

ஆரம்பத்தில் உழ  ெசய் ம்ேபா , ெதளிக்கும் ெதா ரேம ேபா மான . அதிக அள  

உரங்கைளக் ெகா க்கக்கூடா . ஊட்டம் அதிகமானால் ெச கள் ெகா த் ப் ேபாய் இைலகளில் 

ெமாறெமாறப் த் தன்ைம அதிகமாகி, க்கள் அதிகம் க்காமல் ேபாகக்கூ ய நிைல 

ஏற்பட் வி ம். தல் எட்   மாதம் வைர, மாதம் ஒ  கைள எ க்க ேவண் ம். பிறகு ெச கள் 

அடர்த்தியாகி நிழல் கட் க் ெகாள் ம். பத்தாவ  மாதம் தல் தின ம் க்கைள அ வைட 

ெசய்யலாம். 

பத்  மாதத்திற்க்குப் பிறகு, ஆண் க்கு ஒ  தடைவ கவாத் , 10 நாட்க க்கு ஒ  பாசனம் 

மட் ம் ெசய்தால் ேபா ம். ேவ  எந்தப் பராமாிப் ம்,ெசல ம் ேதைவப்படா . ேநாய் எ ம் 



தாக்குவதில்ைல. எப்ேபாதாவ  மா ப் ச்சித் தாக்குதல் இ க்கும். ேவப்ெபண்ெணய் கைரசல் 

அல்ல  மா ப் ச்சிகைளப் பி த்  தின் ம் ெபாறிவண் கள் லமாக இைத ம் கட் ப்ப த்தி 

விடலாம். 

நன்கு ெவயில் ஏறிய பிறகுதான் ெசம்ப த்தி இதழ் மல ம். அப்ேபா தான் அ வைட ெசய்ய 

ேவண் ம். க்கைளக் காம் க டன் அ வைட ெசய் , இரண்  நாட்கள் ெவயி ல் காய 

ைவக்க ேவண் ம். பிறகு, எைட ேபாட்  விற்பைனக்கு அ ப்பலாம். ஒ  ஏக்காில் இ ந்  

தின ம் 5 கிேலா வைர காய்ந்தப் க்கள் கிைடக்கும். ஆண் க்க சராசாியாக 1,000 கிேலா 

கிைடக்கும்.  ஒ  கிேலா 160 பாய் என்  விைல ைவத்  நம  இடத்திற்ேக வந்  வியாபாாிகள் 

வாங்கிக் ெகாள்கிறார்கள். இதன் லம் ஓராண் ல் 1 லட்சத்தி 60 ஆணரம் பாய் வ மானம் 

கிைடக்கும். 

ஒவ்ெவா  ஆண் ம் மைழக் காலத்திற்கு ன்  தைரயில் இ ந்  ஒ  அ க்கு ேமேல உள்ள 

ெச கைள ெவட்  எ த்  விட ேவண் ம். ெவட் யக் குச்சிகைள இரண்  நாட்க க்கு வய ல் 

ேபாட்  ைவத்தால், இைலகள் உதிர்ந்  வி ம். காய்ந்த இைலகைள எைட ேபாட்  விற்பைன 

ெசய்யலாம். ஒ  ஏக்காில் ஆண் க்கு 500 கிேலா காய்ந்த இைலகள் கிைடக்கும். இவற்ைற ம் 

ஒ  கிேலா .25 பாய் தம் வியாபாாிகள் வாங்கிக் ெகாள்கிறார்கள். இதன் லம் 12,500 

பாய் கிைடக்கும்!  

கறிேவப்பிைலையப் ெபா த்தவைர தனியாக எந்தப் பராமாிப் ம் ேதைவயில்ைல. 

ெசம்ப த்திக்குக் ெகா க்கும் தண்ணீர், கைளெய ப்  ஆகியைவேய ேபா ம். பத்தாவத 

மாதத்தில் இ ந்  சுழற்சி ைறயில் தின ம் கறிேவப்பிைலைய அ வைட ெசய்யலாம். நட  

ெசய்ததில் இ ந்  குைறந்தபட்சம் 15 ஆண் கள் வைர மகசூல் ெகா க்கும். ஒ  ஏக்காில் இ ந்  

வாரம் ஒ ைற குைறந்தபட்சம் 100 கிேலா கறிேவப்பிைலைய அ வைட ெசய்யலாம். ஒ  

கிேலா குைறந்தபட்சம் 10 பாய் தம் விற்பைனயாகிற . ஆண் க்கு 5 டன் கறிேவப்பிைல  

குைறந்தபட்சம் கிைடக்கும். இதன் லம் 50 ஆயிரம் பாய் வ மானமாகக் கிைடக்கும். 

வாய்க்கா ல் இ க்கும். அகத்திக் கீைரகைள ஆ , மா க க்கு, தீவனமாகப் பயன்ப த்திக் 

ெகாள்ளலாம். 

அதிக பராமாிப்  ேதைவயில்ைல! 

இந்தப் பகுதியில் ெசம்ப த்தி சாகுப ைய விவசாயிகளிடம் அறி கம் ெசய்  வ ம் க ப்ைபயா, 

அ ப்பைடயில் நான் ேவளாண் பட்டதாாி. ேவைலயாட்கள் தட் ப்பா , விைலயின்ைம ஆகிய 

காரணங்களால் விவசாயத்தில் ெபாிதாக வ மானம் கிைடப்பதில்ைல. அேத ேநரத்தில் சந்ைதயில் 

அதிக ேதைவ ள்ள ைகப் ெபா ட்கள் ேபா மான அளவில் உற்பத்தியாவதில்ைல. அதனால் 



தான் ெசம்ப த்தி, ம தாணி உள்ளிட்ட ைககைளப் பயிர் ெசய்யத் ெதாடங்கிேனன். 

விற்பைனயில் வில்லங்கம் வந் விடக் கூடா  என்பதற்காக ைகைகள வாங்கும் ெமாத்த 

வியாபாாிகளிடம் விற்பைனக்கான உ திெமாழிைய வாங்கிக் ெகாண் தான் சாகுப ையத் 

ெதாடங்கிேனன். 

என்ைனப் பார்த்  மற்ற விவசாயிக ம் ெசய்யத் ெதாடங்கினார்கள். தற்ேபா  அவர்க ைடய 

உற்பத்திப் ெபா ட்கைள ம் நாேன வாங்கி ெமாத்த வியாபாாிக க்கு விற்பைன ெசய்கிேறன். 

பெசம்ப த்திையப் ெபா த்தவைரக்கும் அதிக பராமாிப் த் ேதைவயில். ஒ  ஏக்காில் சாகுப  

ெசய்தால் ேவைலயாட்கைள எதிர்பார்க்காமல் ஒ  கு ம்பம் தன  அ ப்பைடப் ெபா ளாதாரத் 

ேதைவகைள தாராளமாகப் ர்த்தி ெசய் ெகாள்ள ம். என்  நம்பிக்ைக ஊட் னார். 

ஒ  ஏக்காில் ெசம்ப த்தி, கறிேவப்பிைல சாகுப  ெசய்வதற்கான ெசல , வர  கணக்கு 
( பாயில்) 

விவரம் ெசல  வர  

உழ  2,000

ெதா ரம் 3,000

குழி 3,000

ெச  ெசம்ப த்தி 5x1200 6,000

கறிேவப்பிைல  5x1200 6,000

கைள 6,400

கவாத்  3,000

பாசனம் 4,000

அ வைட ( .200 x200 நாள்) 40,000

மகசூல்  :    .160 x1000 கிேலா 1,60,000

இைல  .25 x500 கிேலா 12,500

கறிேவப்பிைல  .10 x 5 டன் 50,000

ெமாத்தம் 73,400 2,22,500

நிகரலாபம் 1,49,100

 

ெதாடர் க்கு : கி ஷ்ணசாமி அைலேபசி : 99436-90246 

க ப்ைபயா  அைலேபசி : 98423-95441 

ஆதாரம்: பசுைம விகடன் ெவளியீ , 10.05.11 www.vikatan.com 


