
திப்பி  ! ெதன்ைனக்கு உர ட் ம் உற்சாக ஊ பயிர்..! 

 

ஆங்கில ம த் வமானா ம் சாி, சித்த ம த் மானா ம் சாி.. அவற்றின் ம ந் த் தயாாிப்பில் 

திப்பி க்கு க்கிய இடம் உண் .இதன் காரணமாக திப்பி க்கான சந்ைத வாய்ப் , ஏ கத்தில் 

இ ப்பதால்.. ெதன்ைனயில் ஊ பயிராகத் திப்பி ைய சாகுப  ெசய்  வ கிறார்கள். 

கன்னியாகுமாி மாவட்ட விவசாயிகள்! 

ெபா வாக மைலப் பிரேரதசங்களில் பயிாிடப்ப ம் திப்பி , ேபச்சிப்பைறயில் உள்ள ேவளாண் 

அறிவியல் ைமயத்தின் யற்சியால், சமெவளிப் பகுதியி ம் சக்ைகப் ேபா  ேபா கிற . 

கன்னியாகுமாி மாவட்டம், கு ந்தன் ேகாட் ந்  இரண்  கிேலா மீட்டர் ெதாைலவில் 

இ க்கிற  ெகா ப்ைபக்குழி.இங்கு இரண்டைர ஏக்கர் ெதன்ைனயில் ஊ பயிராக வாைழ 

மற் ம் திப்பி ைய சாகுப  ெசய்  வ கிறார், சகாயதாஸ். இவர், கு ந்தன் ேகா  வட்டார 

இயற்ைக விவசாயிகள் சங்கச் ெசயலாளர் மற் ம் மாவட்ட மி பா காப் ச் சங்க உதவிச் 

ெசயலாளர் ஆகிய ெபா ப் களி ம் இ க்கிறார்.  

ெதாடக்க காலங்களில் ெநல் சாகுப தான் பண்ணிட் ந்ேதன். அப்ப  ஏக்க க்கு 15 ேகாட்ைட 

(ஒ  ேகாட்ைட என்ப , 75 கிேலா எைட ள்ள ட்ைடையக் குறிக்கும்) மகசூல்  ெகா த்த மி 

இ . ஆனால், ெநல் க்குக் கட் ப்ப யான விைலயில்ைல, ேவைலயாட்கள் கிைடக்கைல, 

அதனால் ெதன்ைன விவசாயத்திற்க்கு மாறிட்ேடன். 

 ெமாத்தம் இரண்டைர ஏக்கர் நிலமி க்கு. ஒன்றைர ஏக்காில் ெதன்ைனக்கு ஊ பயிராக 

ெசவ்வாைழ, சிங்கம், ஏத்தன், ரசகதளி ரக வாைழகைள நட  ெசய்தி க்ேகன். ஒ  ஏக்காில் 

மட் ம் ெதன்ைன வாைழக்கு இைடயில் திப்பி ைய நட  ெசய்தி க்ேகன். ஆரம்பத்தில் வாைழ 



மட் ம்தான். ேதாட்டக்கைலத் ைறயில் திப்பி  சாகுப  ெகா த்தாங்க. சாி, நட  ெசய் தான் 

பார்ேபாம் என்  நட்ேடன். ஆனால், மன நிைறவான  மகசூல் கிைடத்த . 

மைழக் காலங்களில் நடலாம்! 

திப்பி ைய ந வதற்கு பட்டம் கிைடயா . ஒ  ைற பயிர் ெசய்தால்... அதிகபட்சம் 5 

ஆண் கள் வைர மகசூல் ெகா க்கும். சாரல் மைழ ெபய் ம் சமயத்தில் நட  ெசய்யலாம். 

கன்னியாகுமாி மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைர ேம, ஜீன், மாதங்களில் சாரல் இ ப்பதால், அந்த 

சமயங்களில் நட  ெசய்யலாம். ெசம்மண் கலந்த வண்டல் மண் மிக ம் ஏற்ற . ப்ப  ெசன்  

மீட்டர் நீள ள்ள திப்பி த் தண்ைட ெவட் , மணல், எ  நிரப்பப்பட்ட பா த்தீன் ைபயில் 60 

நாட்கள் ைவத்தி ந்  காைல, மாைல என இ ேவைள ம் தண்ணீர் ெதளித்  வந்தால்.. ேவர் 

பி க்கும். பிறகு, பா த்தீன் ைபைய அப் றப்ப த்திவிட் , தண்ைட நட  ெசய்யலாம். 

தண்ணீர் ேதங்கினால் அ கிவி ம்! 

ெச க்கு, ெச  மற் ம் வாிைசக்கு, வாிைச ஐந்  அ  இைடெவளியில் நட  ெசய்ய ேவண் ம். 

ஒ  அ  நீளம், அகலம் மற் ம் க்கால் அ  ஆழ ள்ள குழி எ க்க ேவண் ம். அதில், இரண்  

ைகயள  நிலத்தின் ேமல் மண்ைணப் ேபாட் , 500 கிராம்  தம் ெதா ரத்ைதப் ேபாட் , நட  

ெசய்ய ேவண் ம். (ஏக்க க்கு 600 விைதக் குச்சிகள் ேதைவப்ப ம்). நட  ெசய்த டன் குழியில் 

ேநர யாக தண்ணீர் பாய்ச்சாமல், ஒ  வாரம் வைர தின ம் ெதளித்  விட ேவண் ம். பிறகு, 3 

நாட்க க்கு ஒ  ைற பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம். திப்பி க்கு எப்ேபா ேம ஈரப் பதம் இ க்க 

ேவண் ம். அேத சமயத்தில் அள க்கு அதிகமாக ம் தண்ணீர் ேதங்கக்கூடா . ேதங்கினால், 

ேவர் அ கி வி ம். 

ெதா ரேம ேபா ம்! 

திப்பி ைய நட  ெசய்த 15-ம் நாள், ஒவ்ெவா  ெச க்கும் ஒ  கிேலா ெதா ரம் ேபாட 

ேவண் ம். இேதப்ேபால் ன்  மாதங்க க்கு ஒ  ைற ெதா ரத்ைத மட் ம் ேபாட்டாேல 

ேபா ம். இைத ச்சி, ேநாய்கள் தாக்குவ  இல்ைல. இதன் வாசைன, ேதாட்டம் வ ம் 

சுவதால், ெதன்ைனையத் தாக்கும் காண்டாமி க வண்  ஆகியவற்றின் தாக்குத ம் 

குைறகிற . கைளக ம் அதிகம் ைளப்பதில்ைல. அத்ேதா , திப்பி யின் காய்ந்த இைலகள் 

நிலத்திற்க்கு உரமாக ம் ஆகிவி ம். 



ஆறாவ  மாதம் அ வைட! 

ெதா ரம் ைறயான நீர்ேமலாண்ைம ம் ெசய்தால்.. ஆறாவ  மாதத்தில் திப்பி  காய்ப் க்கு 

வந் வி ம். திப்பி க் காயகள், த ல் மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்ப ம். பிறகு, ெவண்ைம, பச்ைச 

நிறத்திற்க்கு மாறி, இ தியில் க ப்  நிறத்திற்க்கு வந் வி ம். அ தான் அ வைடக்கு ஏற்றப் 

ப வம். அந்த ேநரத்தில் ைகயினால் கிள்ளி எ த் , ஆ  நாட்கள் ெவயி ல் உலர ைவத்தால்.. 

தரமான திப்பி  கிைடத் வி ம். தல் அ வைட ந்த பிறகு, நான்கு மாதங்க க்கு ஒ  

தடைவ ந்த பிறகு, நான்கு மாதங்க க்கு ஒ  தடைவ என் , ஐந்  ஆண் கள் வைர 

ெதாடர்ந்  மகசூல் கிைடக்கும். குைறந்தப் பட்சமாக கிேலா 250 பாய்க்கு விற்பைனயாகிற . 

அ வைட ந்த ம் சந்ைத வாய்ப்ைபப் ெபா த்  இ ப்  ைவத்  விற்கலாம். உள் ர் சித்த 

ம த் வக் கைடகளிேலேய வாங்கிக் ெகாள்கிறார்கள். 

ஒ  ஏக்காில் ெதன்ைனக்கு ஊ பயிராக திப்பி  சாகுப  ெசய்ய ஒ  
ஆண் க்கான ெசல  – வர  கணக்கு ( பாயில்) 

விவரம் ெசல  வர  

நட  2,000

ெதா ரம் 6,000

அ வைட 1,000

ேபாக்குவரத்  1,000

மகசூல் 

6 –ம் மாதம் 
100 கிேலா x .250 

25,000

10 ம் மாதம் 
100 கிேலா x .250 

25,000

ெமாத்தம் 10,000 50,000

நிகரலாபம் 40,000

 

ெதாடர் க்கு  

சகாயதாஸ், அைலேபசி : 97516-68745 

ஆதாரம்: பசுைம விகடன் ெவளியீ ,25.5.2011   www.vikatan.com 


