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ச்ேசாி: தற்ேபாைதய காலகட்டத்தில் மாமரத்தில்  எ ப்ப  குைறந் ள்ள நிைலயில், 

இ க்கும் க்க ம் ன்  விதமான ச்சி தாக்குத க்கு உள்ளாகின்றன. ைறயான 
பராமாிப்பின் லம் இதைனக் க ப்ப த்தலாம். 
 மாம்பழ ரகங்கள்: மாவில் நீலம், ெபங்க ரா (ேதாத்தாப் ாி), அல்ேபான்சா, ெராமானி, 
பங்கனப்பள்ளி, பத்தர், ெசந் ரா, மல்ேகாவா, மல் கா, சிந் , ரத்னா உள்ளிட்ட பல்ேவ  
ரகங்கள் உள்ளன. 
 மல் கா, சிந்  ேபான்ற ரகங்கள் விைதயில்லாத ரகங்கள். அல்ேபான்ஸா, பங்கனப்பள்ளி, 
ேதாத்தாப் ாி ஆகிய பழங்கள் ச்ேசாி மற் ம் வி ப் ரம், கட ர், காஞ்சி ரம் உள்ளிட்ட 
பல்ேவ  பகுதிகளில் அதிகம் விைளவிக்கப்ப கின்றன. தாேன யல் காரணமாக ம், 
தட்டெவட்ப சூழ்நிைல மாற்றத்தா ம் மாமரத்தில் தற்ேபா  இயல்பாகேவ க்கள் குைறவாக 
உள்ளன. 
 க்கள் வ வதற்கு..: மாமரங்களில் க்கள் நன்றாக வ வதற்கு ஒ  ட்டர் தண்ணீாில் 5 கிராம் 

ாியாைவ கலந்  ேதைவயான அள க்கு தண்ணீர் விட ேவண் ம். அப்ேபா  க்கள் நன்றாக 
வ ம். பிப்ரவாி 29-ம் ேததிக்கு ேமல் தட்ெவட்ப நிைல மா ம் சூழல் இ ப்பதால் அத் ேததிக்கு 
பிறகு இ ேபால் ாியா கலந்த தண்ணீைர விடக் கூடா . 
 இவ்வா  க்கள் வ ம்ேபா  அதைன சில ச்சிகள் தாக்குகின்றன. இந்த ச்சி தாக்குதல் 
குறித் ம், இந்த தாக்குத ல் இ ந்  ச்சிகைள கட் ப்ப த் தல் குறித் ம் ெப ந்தைலவர் 



காமராஜர் ேவளாண்ைம அறிவியல் நிைலயத்தின் ச்சியியல் வல் நர் என்.விஜயகுமார் 
கூறிய : 
 தற்ேபா  மா மரங்கைள தத் ப் ச்சி, சூட் ேமால்ட், ஆந்த்ராக்ேனாஸ் ஆகிய ச்சிகள் 
தாக்குகின்றன. ச்ேசாி, கட ர், வி ப் ரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள மா மரங்களில் 
இ ேபான்ற ச்சி வைககள் அதிகம் காணப்ப கின்றன. ைறயான ம ந் கள் ெதளிப்பதன் 

லம் இதைனக் கட் ப்ப த்த ம். 
 தத் ப் ச்சி: இவ்வைக ச்சிகள் ஒ  உமிழ்நீைர வில் சுரக்கும். இதன் காரணமாக  ப ப்  
நிறமாக மாறிவி ம். இதனால் வில் மகரந்த ேசர்க்ைக நைடெபறாமல் மகசூல் பாதிக்கும். 

வியில் அதிக ெவப்பம், காற்றில் அதிக ஈரப்பதம் ஆகிய காரணங்களால் இவ்வைக ச்சிகள் 
உ வாகின்றன. 
 இவ் வைக ச்சிகைளக் கட் ப்ப த்த ஒ  ட்ட க்கு 5 மி.  ேவப்ப எண்ெணய் கலந் , 
இவற் டன் அசிட்ேடட் 75 எஸ்பி ஒ  கிராம் ேசர்த் , வின் ேமல் அ க்க ேவண் ம். அவ்வா  
அ க்கும்ேபா  ேவகமாக அ க்கக் கூடா . ேவகமாக அ த்தால் க்கள் ெகாட் வி ம். 
அேதேபால் ஒ  ட்டர் தண்ணீ டன் 5 மி.  ேவப்ப எண்ெணய் கலந்  கார்ைபல்-50 டபிள்  பி 
என்ற ம ந்ைத 2 கிராம் ேசர்த் ம் ெதளிக்கலாம். 
 ெபேவாியா ேப யான என்ற உயிர்ரக ஞ்சான் ம ந்ைத ஒ  ஏக்க க்கு 4 கிேலா என்ற 
விகித்தில் தண்ணீாில் கலந்  ெதளிக்கலாம். இ  ச்ேசாி காமராஜர் ேவளாண் அறிவியல் 
நிைலயத்தில் கிேலா .120-க்கு கிைடக்கிற . 
 சூட்  ேமால்ட்: மா ப் ச்சி எனப்ப ம் ச்சிகள் மாமர இைலகைளத் தின்  பின்னர் ேதன் 
ேபான்ற திரவத்ைத இைல மற் ம் க்கள் மீ  பரவவி கின்றன. இதனால் க்கள் பாதிக்கும். 
இதைன கட் ப்ப த்த ஒ  கிேலா ைமதா அல்ல  ஸ்டார்ச்ைச ஒ  ட்டர் தண்ணீர் கலந்  
ெகாதிக்க ைவக்க ேவண் ம். ேலசாக ஆறிய பின் இதைன 20 ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம். அத டன் பாஸ்ேகா மிடான் 40 எஸ்.என். என்ற ம ந்ைத ம் கலந்  ெதளிக்க 
ேவண் ம். 
 ஆந்த்ராக்ேனாஸ்: இந்த ச்சி தக்குதலால் மா-வின் காம் , இைல ஆகியவற்றில் ணி க கும். 
இவற்ைற த க்க ஒ  ட்டர் தண்ணீாில் ஒ  கிராம் கார்பன்டா ம் மற் ம் ேமன்ேகா ெசப் 
கலந்  ெதளிக்க இவ்வைக ச்சி தாக்குதைல த க்கலாம் என்றார். 
  
 1. மாமர இைல மற் ம் தண்ைட தாக்கும் ஆந்த்ராக்ேனாஸ். 2. க்கைள தாக்கும் 
ஆந்த்ராக்ேனாஸ்.  
 3. க்கைள தாக்கும் தத் ப் ச்சு. 
   
 



3 மாதத்தில் .75 ஆயிரம் வ மானம்: சாமந்தி  விவசாயி ேபட்  
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குழித்தட்  ைறயில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் சாமந்தி நாற் . ெசாட்  நீர்ப் பாசன ைறயில் 

பயிாிடப்பட் ள்ள சாமந்தி  மகசூல். (உள்படம்) சாதைன விவசாயி க 
தி க்ேகாவி ர்: கூ தல் லாபம் ெபற சாமந்தி ைவ பயிாிடலாம் என்   
 விவசாயி கங்காதரன் தன  அ பவத்ைத ெதாிவித் ள்ளார். 
 வி ப் ரம் மாவட்டம், தி க்ேகாவி ைர அ த்த ெகா க்கப்பட்  கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த 
கங்காதரன், கடந்த 3 ஆண் களாக ஏேரா ல் ரக சாமந்தி  (ேமாி ேகால் ) பயிர் ெசய்  
வ கிறார். 
 இ  குறித்  அவர் கூறிய : சம்பர், ஜனவாி மாதத்தில் குழித்தட்  ைறயில் நாற்றங்கால் 
அைமத் , 15 தல் 18 நாள்களில் ெசாட் நீர்ப் பாசனம் லம் 5 அ  இைடெவளியில் இ  
வாிைசகளாக, இரண்டைர அ க்கு 1 என்ற இைடெவளியில் 20 ெசன்ட் அள க்கு நட ச் 
ெசய் ள்ேளன். 
 ரசாயன உரம் அதிகம் ேசர்க்காமல் ெதா உரம் மற் ம் இயற்ைக உரங்கைளப் ேபாட்  நட  
ெசய்த 30 நாள்களில் க்கள் க்கத் ெதாடங்கும். க்கள் 2 நாள்க க்கு ஒ ைற சராசாியாக 20 
கிேலா கிைடக்கிற . 1 கிேலா வின் விைல .50-க்கு விற்பைனக்கு எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப கிற . 25 ைற ப்பறிக்கப்ப கிற . 3 ைற ச்சி ம ந்  ெதளிக்கப்ப கிற . 2 

ைற கைளெய க்கப்ப கிற . 
 ேதைவக்ேகற்ப ெசாட் நீர்ப் பாசனத் திட்டத்தின் கீழ் தண்ணீர் பாய்ச்சப்ப கிற . நீாின் லம் 
ேம ரம் இடப்ப கிற . 
 100 நாள்களில் 20 ெசன்ட் ல் .25 ஆயிரம் கிைடக்கிற . ெசன்ற ஆண்ைடக் காட் ம் இந்த 
ஆண்  க்களின் விைல அதிகமாக உள்ளதால் நிைறந்த வ மானத்தால் நாங்கள் கு ம்பத் டன் 
மகிழ்ச்சிேயா  உள்ேளாம். 20 ெசன்ட் க்கு உழ  மற் ம் ெதா  உரத் க்கு .1,600, விைதக்கு 



.2,400, ெதன்ைன நார்கழி  மற் ம் குழித்தட் க்கு .200, நாற்  தயார் ெசய்வதற்கு .600, 
நட க்கு .300, நீர்ப் பாய்ச்ச .2,500, உரத் க்கு .500, ப்பறிக்க .1,000, ம ந்  மற் ம் 
ெதளிப் க்கு .600, கைளெய க்க .300 என ெமாத்தம் .9,900 ெசல  ஆகிற . 
 எனேவ ெமாத்த வ மானம் .25 ஆயிரத்தில் ெசல த்ெதாைக .9,900 ேபாக, .15,100 லாபம் 
மட் ேம கிைடக்கிற . 
 இதன் லம் 3 மாதங்களில் ஏக்க க்கு .75 ஆயிரம் வ மானம் கிைடக்க வாய்ப் ள்ள . 
 ெசாட் நீர்ப் பாசன ைறயில் 6 ஏக்கர் பரப்பளவில் க ம்  பயிர் ெசய் ள்ேளன். ெசவந்தப்பட்  
கத்தாி 1.5 ஏக்காி ம், ேசானல் ரக ெவண்ைட 50 ெசன்ட் இடத்தி ம், சுரக்காய், மிளகாய் மற் ம் 
கீைர வைககள், காய்கறிகள் ெசாட்  நீர்ப் பாசனத்தின் லம் சிறந்த ைறயில் பயிர் ெசய்  
வ கிேறன். இதனால் சுற் ப் ற கிராம மக்க க்கு சுைவயான காய்கறிகள் கிைடக்க வழிவைக 
ெசய்கிேறன். இைதத்தவிர கடந்த 3 ஆண் களாக குழித்தட்  ைறயில் ெதன்ைன நார்க் கழிைவ 
பயன்ப த்தி நாற் கள் தயாாித்  விவசாயிக க்கு நாற்  உற்பத்தி ெசய்  வழங்கி வ கிேறன் 
என்  அவர் ெதாிவித்தார். 
 பி.கங்காதரனின் 
 ெதாடர்  எண்: 98652 76372 
 படங்கள்: ேக.சத்திய ர்த்தி 
 
 

 

 

உண  பதப்ப த் தல் குறித்  ஃபிப்., 27ல் பயிற்சி காம் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 23,2012,01:50 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ஈேரா : மத்திய அரசின் சி , கு  மற் ம் ந த்தர நி வனங்கள் அைமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கி 
வ ம் எம்.எஸ்.எம்.இ., ேமம்பாட்  நிைலயம் சார்பில், ேகாைவ மற் ம் ஈேரா  மாவட்ட சி  
ெதாழில்கள் சங்கம் லம், உண  பதப்ப த் தல் மற் ம் ெதாழில் ைனேவார் ஊக்குவிப்  

காம், ஃபிப்., 27 மாைல 3 மணிக்கு, ஈேரா  மாவட்ட சி  ெதாழில்கள் சங்க கூட்டைமப்  



கூட்ட அரங்கில் (சிட்ேகா ெதாழிற்ேபட்ைட - ெசன்னிமைல ேரா ) நடக்கிற . 
மத்திய, மாநில அரசுகளின் திட்டங்கள், ெதாழிைல ேமம்ப த் ம் வழி ைறகள், 
தரக்கட் ப்பாட்  ைற, தரமான ெபா ள் உற்பத்திக்கான வழி ைறகள் ேபான்றைவ 
விளக்கப்ப ம். 
ஈேரா  மாவட்டத்தில் பால் பதனி ம் ெதாழில்கள், ேபக்காி ெதாழி ல் உள்ளவர்கள், மசாலா 
உற்பத்தி, காய்கறி, பழங்கள் பதனி ம் நி வனங்கள் மற் ம் இதர உண  நி வனங்கள் 
பங்ேகற்கலாம். அவர்கள் சார்ந்த ெதாழி ல் உணைவ பதப்ப த் ம் ைற குறித் ம் 
விளக்கப்ப ம். காமில் பங்ேகற்க எவ்வித கட்டண ம் இல்ைல. 

காமில் பங்ேகற்க வி ம் ேவார், "உதவி இயக்குனர், எம்.எஸ்.எம்.இ., 386-பட்ேடல் சாைல, 
ராம்நகர், ேகாைவ - 641 009' என்ற கவாி அல்ல  ஃேபான் 0422 223 3956, 223 0426, 94434 
70062 அல்ல  ஈேரா  மாவட்ட சி  ெதாழில் சங்கம், சிட்ேகா ெதாழிற்ேபட்ைட, ெசன்னிமைல 
ேரா , ஈேரா  - 1, என்ற கவாி, அல்ல  ஃேபான் 0424 227 4307ல் 25ம் ேததிக்கு ன் பதி  
ெசய்ய ேவண் ம். இத்தகவைல உதவி இயக்குனர் சிவசுப்பிரமணியம் ெதாிவித் ள்ளார். 
 

தர்ப் சணியில் ேநாய் தாக்கத்தால் உற்பத்தி குைற  

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 23,2012,01:46 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாபிெசட் பாைளயம்: ேகாபி பகுதியில் தர்ப் சணி ெச யில் ேநாய் தாக்கத்தால் உற்பத்தி 
குைறந் ள்ள நிைலயில், விைல சாிவால் விவசாயிகள் கவைலயைடந் ள்ளனர். 
ேகாபி, பங்களா ர், மாக்கினாங்ேகாம்ைப, ெகாளப்ப ர், வாணிப் த் ர், .என்.பாைளயம், 
அத்தாணி, கள்ளிப்பட் , ைறயம்பாைளயம், சி வ ர், கு மந் ர், பதிபாைளயம், க ந்தபா , 
எல் ஸ்ேபட்ைட உள்ளிட்ட இடங்களில் தர்ப் சணி பயிாிடப்பட் ள்ள . ஏப்ரல், ேம மாதத்தில் 
தர் சணி விற்பைனக்கு வ ம். 
நடப்பாண்  ஜனவாி இ தியில் தர்ப் சணி அ வைட வங்கிய . ேநாய் தாக்கம் காரணமாக 
உற்பத்தி கணிசமாக குைறந்  விட்ட . ெசன்றாண்ைட விட விைல சாிவைடந் ள்ளதால் 
விவசாயிகள் கலைவயைடந் ள்ளனர். 
 
விவசாயிகள் கூறியதாவ : தர்ப் சணி, 90 நாட்கள் பயிராகும். ைஹதராபாத், ெபங்க  ஆகிய 
இடங்களில் இ ந்  தர்ப் சணி விைத வாங்கி வந்  பயிாி கிேறாம். தர்ப் சணியில் நாேமாதாி, 
ாியா, ம்தாஜ், பக்கிஜா, ைமக்ேரா உள்பட 10 வைகயான ரகங்கள் உள்ளன. ெசன்றாண் ல் ஒ  
டன், 8,200 பாய்க்கு விைல ேபான . நடப்பாண்  ேகாைட ெவயி க்கு ன் விைளச்சலாகி 



விட்டதால், ஒ  டன் 4,500 பாய் வைர ெமாத்த விைலக்கு விற்கப்ப கிற . ெவளி 
மார்க்ெகட் ல் ஒ  ண் , ஐந்  தல் 10 பாய் வைர விற்பைன ெசய்கின்றனர். நடப்பாண்  
ேநாய் தாக்குதல் ஏற்பட்டதால் விைளச்சல் குைறந்  விட்ட . ெசன்ற ஆண் ல் ஒ  ஏக்காில், 15 
டன் வைர தர் சணி அ வைட ெசய்யப்பட்ட ; தற்ேபா , 10 டன் வைர விைளச்சலாகி 
உள்ள . ேகாைட காலம் இன் ம் இரண்  மாதங்கள் நீ க்கும் நிைலயில், ேகாபி சுற்  
வட்டாரத்தில் தர்ப் சணி அ வைட நிைறவைட ம் நிைலயில் உள்ள . அக்னி ெவயில் 
காலத்தில் ெபங்க , ைமசூ  ஆகிய இடங்களில் இ ந்  தர் சணி வரத்தாகும் சூழ்நிைல 
உள்ள . அப்ேபா  விைல அதிகாித்தா ம், எங்க க்கு பயனில்ைல. இவ்வா  அவர்கள் 
கூறினர். 
 
விவசாயிகளின் ெநல் ெகாள் தல் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 23,2012,02:19 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேம ர் :ேம ர் அ ேக ெவள்ள ாில் பல நாட்களாக காத்தி ந்த விவசாயிகளின் ெநல் 
ெகாள் தல் ெசய் ம் பணி தினமலர் இதழ் ெசய்தி எதிெரா யாக ேநற்  வங்கிய . 
ெநல் ெகாள் தல் ைமயங்களில் வியாபாாிகளின் தைல  காரணமாக விவசாயிகளின் ெநல் 
ெகாள் தல் ெசய்யப்படவில்ைல. ெவள்ள ைர சுற்றிய பகுதிகைள ேசர்ந்த விவசாயிகளின் ெநல் 
ெகாள் தல் ெசய்யப்படாமல், அவர்கள் பல நாட்களாக காத்தி ந்தனர். இ குறித்  தினமலர் 
இதழில் ெசய்தி ெவளியான . 
இ குறித்  நடவ க்ைக எ க்க அதிகாாிகள் உத்தரவிட்டனர். ேநற்  விவசாயிகளின் ெநல் 
ெகாள் தல் ெசய் ம் பணி வங்கிய . விவசாயிகளின் சாக்குகளிேலேய ெகாள் தல் 
ெசய்யப்பட்டன. 
 

ெவண்ைடக்காய் விைளச்சல் ேஜார் : ஈேரா  விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 23,2012,01:45 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ஈேரா :உபாி வ மானத் க்காக பயிாிடப்பட்ட ெவண்ைடக்காய் விைளச்சல் ேஜாராக 
இ ப்பதால், ஈேரா  விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி ெதாிவித்தனர். 
ஈேரா  மாவட்டத்தில் க ம் , வாைழ, மஞ்சள், ெநல் ஆகியைவ அதிகளவில் 



பயிாிடப்ப கின்றன. இ தவிர, ைகச்ெசல க்காக காய்கறி ெச கைள விவசாயிகள் பயிாி வ  
வழக்கம். பனிக்காலத்தால், காய்கறி விற்பைன நிைலயங்களில் அதன் விைல கட் க்கடங்காமல் 
உயர்ந்த . எனேவ, ஈேரா  மாவட்ட விவசாயிகள் தங்கள் நிலத்தில் தக்காளி, கீைர, சிறிய 
ெவங்காயம், ேசைனக் கிழங்கு, கத்தாிக்காய், ெவண்ைடக்காய் ஆகிய காய்கறிகைள அதிகளவில் 
பயிாிட் ள்ளனர். பவானி ேரா , ேகாணவாய்க்கால் பகுதியில் அதிகளவில் விவசாயிகள், 
ெவண்ைடக்காய், கத்திாிக்காய் பயிாிட் ள்ளனர். இவற்றின் விைளச்சல் ேஜாராக இ ப்பதாக 
விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி ெதாிவித்தனர். 
 
விவசாயி ேகாபாலகி ஷ்ணன் கூ ைகயில், ""என் ைடய இரண்  ஏக்கர் நிலத்தில், ஒன்றைர 
ஏக்க க்கு ெநல் ம், மீத ள்ள நிலத்தில் ெவண்ைடக்கா ம் சாகுப  ெசய் ள்ேளன். ஏக்க க்கு 
ஒ  கிேலா விைத விைதத்தால், 400 கிேலா ெவண்ைடக்காய் கிைடக்கும். இைலக்கு ஒ  காய் 

தம், ெச க்கு 32 காய் காய்க்கும். 
ட் க்கு ேதைவயான காய்கறிகள் ேபாக மீத ள்ள காய்கறிைய மார்க்ெகட் க்கு 

விற்பைனக்காக ெகா த்  வி ேவாம். கடந்த ைற கிேலா 23 பாய் வைர வியாபாாிகள் 
வாங்கிச் ெசன்றனர். கடந்த சிலமாதமாக ெவண்ைடக்காய் சாகுப  விவசாயிக க்கு ெப த்த 
ஏமாற்றத்ைத தந்  வ கிற . தற்ேபா  கிேலா ெவ ம் பத்  பாய்க்கு மட் ம் வியாபாாிகள் 
வாங்கிச் ெசல்கின்றனர். ஆனால், மார்க்ெகட் ல் இேத ெவண்ைடக்காைய வியாபாாிகள், 32 

பாய் வைர விற்பைன ெசய்கின்றனர். 
 

ெகாப்பைர விைல கிேலா .3 உயர்  

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 23,2012,01:51 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாபிெசட் பாைளயம்: ெகாப்பைர விைல மீண் ம் சூ பி ப்பதால் ெகாப்பைர 
உற்பத்தியாளர்கள் மகிழ்ச்சியைடந் ள்ளனர். ேநற்ைறய மார்க்ெகட் ல் ெகாப்பைர கிேலா க்கு 

ன்  பாய் அதிகாித்த . 
ேகாபி சுற்  வட்டாரத்தில், 50 ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட ெதன்ைன மரங்கள் உள்ளன. ேதங்காய் 
அ வைட ெசய் , ெகாப்பைரயாக மாற்றப்ப கிற . ேகாபி ஒ ங்கு ைற விற்பைனக் கூடம் 
மற் ம் தனியார் கூடங்களில், விவசாயிகள் ெகாப்பைர விற்பைன ெசய்கின்றனர். ேதங்காய் 
எண்ெணய் விைல ெதாடர்ந்  ழ்ச்சியைடந்ததால், 50 பாய்க்கு விற்கப்பட்ட ெகாப்பைர 
விைல ெதாடர்ந்  ழ்ச்சியைடந்த . கிேலா 39.75 பாய் தல் 36.13 பாய்க்கு விற்கப்பட்ட . 
ெகாப்பைர விைல ழ்ச்சியால் ெகாப்பைர உற்பத்தியாளர்கள் க ைமயாக பாதிக்கப்பட்டனர். 



ேதங்காய் எண்ெணய் மார்க்ெகட் மீண் ம் சூ பி க்க வங்கி உள்ளதால், ெகாப்பைர விைல 
மீண் ம் உயரத் வங்கி ள்ள . ேநற்ைறய நிலவரப்ப  கிேலா, 41.19 பாய் தல் 42.69 

பாய்க்கு விற்கப்பட்ட . ெசன்ற வாரத்ைத காட் ம் ேநற்ைறய மார்க்ெகட் ல் கிேலா க்கு 
ன்  பாய் உயர்ந்தி ந்த . 

 

26ல் "வாைழப்பழ உண த் தி விழா' 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 22,2012,22:29 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாைவ : ஏ.ேஜ.ேக., கைல அறிவியல் கல் ாியின், "ேகட்டாிங் மற் ம் ேஹாட்டல் 
ேமேனஜ்ெமண்ட்' ைற சார்பில், வாைழப்பழ உண த் தி விழா ேகாைவயில் வ ம் 26ம் ேததி 
நடக்கிற . 
கல் ாிச் ெசயலாளர் அஜித்குமார் லால்ேமாகன், நி பர்களிடம் கூறியதாவ : 
வாைழப்பழம், ெநல், ேகா ைம, ேசாளத் க்கு அ த் , நான்காவ  க்கிய உணவாக, 
திகழ்கிற . இதன் அறிவியல் ெபயர் சா. இப்பழம் தன் த ல் இந்தியா, மேலசியா ேபான்ற 
நா களில் மட் ேம பயிாிடப்பட்  வந்த . இன் , 153 நா களில் பயிாிடப்ப கிற . சர்வேதச 
அளவில் உற்பத்தியாகும், 3.2 ேகா  டன் வாைழப்பழங்களில், 24 சத தம் இந்தியாவில், 128 
லட்சம் எக்டர் நிலப்பரப்பில், பயிாிடப்ப கிற .  
தமிழகத்ைத ெபா த்தவைர, 20க்கும் ேமற்பட்ட வைககளில், வாைழப்பழங்கள் விைளவிக்கப் 
ப கின்றன. இதில், கன்னியாகுமாியில் மட் ேம, அதிக வைகயில் பயிராகின்றன. 
வாைழயில் பல்ேவ  வைகயான சத் கள், ம த் வ குணங்கள் அடங்கி ள்ளன. இவ்வாிய வைக 
உணவின் மகத் வத்ைத அறிந்  ெகாள்ள ம், பல்வைக வாைழகளின் சுைவைய மக்கள் உண்  
மகிழ ம், "வாைழப்பழ உண த் தி விழா', வ ம் 26ம் ேததி மாைல 5.30 தல் இர  9.30 மணி 
வைர, அவினாசி ேரா  ெகா சியா அரங்கில் நடத்தப்ப கிற . 
இதில், உள்நாட் ல் விைள ம் வாைழப்பழங்கள் தவிர, ெவளிநா களில் விைள ம் வாைழப்பழ 
வைகக ம், இறக்குமதி ெசய்யப்பட் , அவற்றின் , காய், பழம், தண்  லமாக, 100க்கும் 
ேமற்பட்ட வைககளில், உண கள் தயாாிக்கப்ப கின்றன. குறிப்பாக, பழம்ெபாறி, வாைழப்  
வைட, ஸ்டப்  சில்  பனானா, வாைழப்பழ பப்ஸ், கட்ெலட், சா, பர்கர், ஸ்பிாிங் ேரால், சூப், 
ஸ் ட் கார்ன் சூப், ரசம், சாலட், பிாியாணி, லாவ், ப்ைர  ைரஸ், ேதாைச, இட் , அைட, 
ஆப்பம், பணியாரம், மில்க் ேஷக், ெலசி, ஐஸ்க்ாீம், ேகக், ேகரமல் கஸ்டர் , ப்  ெபர்ாி ேகக், 
பாஸ்ட்ாி, அல்வா, பாயசம், கீர் உள்ளிட்ட வைககளில் உண கள் தயாாிக்கப்பட் , ெபா மக்கள் 
சுைவக்க ஒவ்ெவா  வைக ம், .20க்கு விற்பைன ெசய்யப்ப கிற . 



கல் ாியின் ஆைட வ வைமப் த் ைற மாணவ, மாணவியர் வாைழ நாாில் தயாாித்த 
ஆைடகளின் அணிவகுப்  மற் ம் ேமஜிக் ÷ஷா, பாட் , நடனம், விைளயாட் ப் ேபாட் கள் 
நடக்கின்றன. 
பங்ேகற்க ைழ  கட்டணம் .20; நிகழ்ச்சியன்ேற அரங்கின் ைழ வாயி ல் ைழ  சீட்ைட 
ெபறலாம். அாிய வைக வாைழப்பழங்கைள வாங்கி ெசல்ல வி ம் ேவா ம், இதில் கலந்  
ெகாள்ளலாம்.இவ்வா , அவர் ெதாிவித்தார். 
  
வாைழ இைல விைல "கி கி ' 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
பல்லடம் : தி மணம், மைன குதல் ேபான்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் காரணமாக, பல்லடம் பகுதியில் 
வாைழ இைல விைல கட் க்கு .150 அதிகாித்த . 
பல்லடம் பகுதிக்கு சூ ர், ேசாம ர், கள்ளிப்பாைளயம், அய்யன்ேகாவில், ந ப்பாைளயம், 
ேவலம்பாைளயம், த் க்கு  ஆகிய பகுதிகளில் இ ந்  வாைழ இைலகள் விற்பைனக்கு 
ெகாண்  வரப்ப கின்றன. கடந்த கார்த்திைக, மார்கழி மாதங்கள் இைறவ க்கு உகந்த மாதம் 
என்பதால், இம்மாதங்களில் தி மணம், மைன குதல், கா குத்  ேபான்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் 
நடத் வதில்ைல. 
இதன் காரணமாக, கடந்த இ  மாதங்கள் வாைழ இைலயின் பயன்பா  மிக ம் குைறவாக 
இ ந்த . 100 இைலகள் ெகாண்ட ஒ  கட்  வாைழ இைல .300 ஆக ம், ஒ  பன் இைல 
1.25 பாயாக ம், ஒ  சாப்பாட்  இைல விைல இரண்  பாயாக ம் இ ந்தன. 
மாசி மாதம் பிறந்த ம் பல்லடம் பகுதியில் சுப நிகழ்ச்சிகள் கைளகட்ட வங்கி ள்ளன. இதன் 
காரணமாக ம், பனியில் வாைழ விைளச்சல் குைற  காரணமாக ம், தற்ேபா  ஒ  கட்  வாைழ 
இைல விைல .450 ஆக ம், பன் இைல .1.50, சாப்பாட்  இைல .இரண்  ஆக ம் விைல 
உயர்ந் ள்ளன. 
விைளந்த ெவங்காயத்திற்கு விைலயில்ைல கண்ணீர் : மின்தைடயால் விவசாயிகள் ேவதைன 
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உ மைல : உ மைல மற் ம் சுற் ப்பகுதிகளில் பயிாிடப்பட்ட சின்னெவங்காயத்திற்கு ேபாதிய 
விைல கிைடக்கவில்ைல; மின்தைடயால் தற்ேபாைதய சீசனில் பயிாிடப்பட் ள்ள பயிர்க க்கு 
தண்ணீர் பாய்ச்ச யாமல் விவசாயிகள் ேவதைனயைடந் ள்ளனர். 
உ மைல மற் ம் சுற் ப்பகுதிகளில் பி.ஏ.பி., மற் ம் கிணற் ப்பாசனத்திற்கு ஆண்  வ ம் 



சின்னெவங்காயம் சராசாியாக இரண்  ஆயிரம் ஏக்கர் வைர பயிாிடப்ப கிற . ாிய ரக 
விைதகள் பயன்ப த்தப்ப வதால் 70 நாட்களில் சின்னெவங்காயம் அ வைடக்கு தயாராகிற . 
கடந்த சீசனில் பயிாிடப்பட்ட சின்னெவங்காயம் அ வைட பணிகள் தற்ேபா  தீவிரமாக 
நடக்கின்றன. இந்நிைலயில், பல்ேவ  காரணங்களால் விைல ழ்ச்சியைடந்  சராசாியாக 
கிேலா ஏ  பாய் என்ற அளவில் ெகாள் தல் ெசய்யப்ப வதால் விவசாயிகள் 
ேவதைனயைடந் ள்ளனர். 
கிேலா க்கு 20 பாய்க்கும் அதிகமாக விைல கிைடத்தால் மட் ேம சாகுப  ெசல  
கட் ப்ப யாகும் என ெதாிவிக்கப்ப கிற . 
இலங்ைக, மேலசியா உட்பட பல்ேவ  நா க க்கு தமிழ்நாட் ந்  சின்னெவங்காயம் 
ஏற் மதி ெசய்யப்பட்  வந்த . கடந்த சில மாதங்களாக ஏற் மதி வாய்ப் கள் குைறந் ள்ளன. 
வரத்  அதிகாித்  ஏற் மதி இல்லாததால் விைல ழ்ச்சியைடந் ள்ள . 
ஏக்க க்கு ஆ  தல் எட்  டன் வைர விைளச்சல் இ ந்தா ம் ஏக்க க்கு சாகுப  ெசல  50 
ஆயிரத்ைத ெதா வதால் தற்ேபாைதய விைல நிலவரம் விவசாயிக க்கு நஷ்டத்ைத 
ஏற்ப த்தி ள்ள . தமிழ்நாட் ல் சின்னெவங்காய சாகுப  பரப்  மற் ம் உற்பத்தி 
அதிகாித் ள்ளதால் ேபா மான ஏற் மதி வாய்ப் கைள உ வாக்கி "ேநபட்' நி வனம் லம் 
அரேச ெகாள் தல் ெசய்ய ேவண் ம் என விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக வி த்  வ கின்றனர். 
விைல ழ்ச்சி காலங்களில் ாிய ரக விைதகைள பயன்ப த்தி உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் 
சின்னெவங்காயத்ைத குறிப்பிட்ட நாட்க க்கு ேமல் இ ப்  ைவக்க வதில்ைல. எனேவ 
ஒவ்ெவா  சீசனி ம் சின்னெவங்காய விவசாயிகள் பாதிப்பிற்குள்ளாகி வ கின்றனர். 
பல விவசாயிகள் சின்னெவங்காய சாகுப ைய ைகவிட்  மாற் ப்பயி க்கு மாறி வ கின்றனர். 
க கும் பயிர்கள்: கடந்த சீசனில் சின்ன ெவங்காயம் பயிாிட்ட விவசாயிக க்கு விைல 
கிைடக்காத நிைலயில், தற்ேபாைதய சீசனில் நட  பணிகைள ேமற்ெகாண்டவர்கள் பயிர்கள் 
க கி வ வதால் கவைலயைடந் ள்ளனர். 
உ மைல பகுதியில், ம் ைன மின்சாரம் சீராக வழங்கப்பட்  பல மாதங்களாகிற . 
மின்தைடயால் எப்ேபா  ேமாட்டாைர இயக்குவ  என ெதாியாத நிைல உள்ள . இதனால், 
குறித்த ேநரத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச யாமல் பயிர்கள் க கி வ கின்றன. நட  பணிகைள 
ேமற்ெகாண்  கைள எ த்தல், உரம் இ தல் ஆகிய பணிகைள ேமற்ெகாண்ட பின் தண்ணீர் 
பாய்ச்ச யாததால் தற்ேபா  வைர ெசலவிட் ள்ள 15 ஆயிரம் பாய் கூட கிைடக்காத நிைல 
விவசாயிக க்கு ஏற்பட் ள்ள . ேகாைட காலம் வங்கி ள்ளதால், பயிர்கள் 
ேநாய்த்தாக்குத க்கு ஆளாகி விைளச்ச ன் அளைவ ேகள்விக்குறியாக்கி ள்ள . 
இவ்வா , ஒவ்ெவா  சீசனி ம் பல்ேவ  பிரச்ைனக க்கு ஆளாகி விவசாயிகள் கண்ணீர் 
வி வைத த க்க ேதாட்டக்கைலத் ைற லம் தமிழக அரசு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என 
ேகாாிக்ைக விடப்பட் ள்ள . 



விவசாயிக க்கு ேவளாண் பயிற்சி 
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கட ர்:மாநில ேவளாண்ைம விற்பைன வாாியம் சார்பில் விவசாயிக க்கான பயிற்சி கட ர் 

நகர் ஒ ங்கு ைற விற்பைனக் கூடத்தில் நடந்த . 
மாவட்ட ேவளாண் ைண இயக்குனர் (ேவளாண் வணிகம்) தனேவல் தைலைம தாங்கினார். 
கட ர் ேகாட்ட ேவளாண்ைம அ வலர் சுேரஷ் வரேவற்றார். 
இப்பயிற்சியில் கட ர் க ம்  ஆராய்ச்சி நிைலய உதவி ேபராசிாியர் கிறிஸ்  நிர்மலா ேமாி 
ேவளாண் விைளெபா ட்க க்கான ெநல், பய  வைக, எண்ெணய் வித்  பயிர்க க்கான 
அ வைடக்குப் பின் ெசய்ேநர்த்தி, தரம் பிாிப்  ெதாழில் ட்பங்கள் குறித்  விளக்கினார். 
 
பண் ட்  சந்ைத பகுப்பாயினர் கார்த்திக், காய்கறி மற் ம் பழப்பயிர்களின் சந்ைத அறி த்திறன், 
சந்ைத தகவலால் விவசாயிக க்கு ஏற்ப ம் நன்ைம குறித் ம், அங்ககச் சான்றளிப் த் ைற 
ஆய்வாளர் சத்திய ர்த்தி, இயற்ைக ேவளாண்ைம உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் 
விைளெபா ட்க க்கான வணிகம் குறித் ம் விளக்கினர். இதில் 50 விவசாயிகள் பங்ேகற்றனர். 
கட ர் வட்டார உதவி ேவளாண் அ வலர் ஆேராக்கியதாஸ் நன்றி கூறினார். 
 

விவசாயிகள் கடன் ெபற அைழப்  

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 22,2012,21:31 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
வி நகர் :வி நகர் மாவட்ட விவசாயிகள் ெதாடக்க ேவளாண் கூட் ற  கடன் சங்கங்களில், 

ண்ணீர் பாசனக்கடன், மத்திய காலக்கடன்க க்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 
வி நகர் கெலக்டர் .பாலாஜி ெதாிவித்தி ப்பதாவ : மாவட்டத்தில் ெசயல்ப ம் 182 
ெதாடக்க ேவளாண் கூட் ற  சங்கங்களில், ண்ணீர் பாசனக்கடன், மத்திய காலக்கடன்கள் 
ேதைவப்ப ம் விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்.  
விவசாயிகள் கடன் விண்ணப்பம், ேபாட்ேடா, கவாிக்கான சான்  விபரங்க டன் பிப். 28 

தல் மார்ச் 1 ம் ேததி வைர விண்ணப்பிக்கலாம், கடன் விண்ணப்பங்கள் அைனத்  ெதாடக்க 
கூட் ற  கடன் சங்கங்களி ம் கிைடக்கும். 
விவசாய விைள ெபா ட்கைள ைவத்  கடன் ெபற, விவசாயி ஒ  நப க்கு அதிகபட்சம், . 3 



லட்சம் வைர, அைனத்  விவசாய விைள ெபா ட்க க்கும் சந்ைத மதிப்பில் 70 சத தம் வைர 
கடன்கள் ெபற்  ெகாள்ளலாம். 
ெதாடக்க ேவளாண் கூட் ற  கடன் சங்கங்களில், விவசாயிகள் கடன் ெப வ  குறித்  சிறப்  
கூட்டம், பிப். 27 மாைல 3 மணிக்கு கெலக்டர் அ வலக அரங்கில் நடக்க ள்ள .  
விவசாயிகள் கலந்  ெகாள்ளலாம் என, ெதாிவித் ள்ளார். 
 

ெகாள் தல் ெநல் க்கு உடன  பட் வாடா 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 22,2012,21:31 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
வி நகர் :""ெகாள் தல் ெசய்த ெநல் க்கு உடன யாக பணப்பட் வாடா ெசய்ய 
ேவண் ம்,''என,கெலக்டர் பாலாஜி கூறினார் . 
வத்திராயி ப்  கான்சா ரம் ெநல் ெகாள் தல் ைமயங்கள், வில் த் ர், ேவளாண் 
உற்பத்தியாளர் கூட் ற  சங்கங்களில் ேநாில் ஆய்  ெசய்த அவர் கூறியதாவ : 

கர் ெபா ள் வாணிபக்கழகம் சார்பில் வத்திராயி ப் , கான்சா ரம், காாியாபட் , ெநாச்சிகுளம், 
உலக்கு யி ம், கூட் ற த் ைற சார்பில் வில் த் ர், ராஜபாைளயம் கூட் ற  
விற்பைன சங்கங்கள், மம்சா ரம், சாத் ர், நா ர், ெதாடக்க ேவளாண் கூட் ற  கடன் 
சங்கங்களில் ெநல் ெகாள் தல் ைமயங்கள் அைமக்கப்பட் ள்ளன. நாிக்கு , வல்லம்பட் , 
ெநன்ேமனி யில் ெநல் ெகாள் தல் ைமயங்கள் வக்கப்பட ள்ளன. இந்த பயிர் ப வ ஆண் ல் 
அக். 2011 தல் 2012 ெசப். வைர, 9 ஆயிரம் டன் இலக்கு நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்ட . 
 
தற்ேபா  3 ஆயிரம் டன் ெநல் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட் ள்ள .விவசாயிகளிடம் மட் ேம ெநல் 
ெகாள் தல் ெசய்ய ேவண் ம்.  
இைத உ திப்ப த் வதற்கு, விவசாயிகள் அைடயாள அட்ைட வழங்க ஏற்பா  ெசய்ய 
ேவண் ம். 
அரசு அறிவித் ள்ள ஈரப்பதம் இ க்க, க விகள் லம் ஆய்  ெசய்ய ேவண் ம். பாரபட்சமின்றி 
வாிைசப்ப  எைட ேபாட ேவண் ம். விவசாயிகளிடம் அரசு நிர்ணயித் ள்ள இறக்கு கூ  
மட் ேம ெபற ேவண் ம்.  
ெகாள் தல் ெசய்த ெநல் க்கு உடன யாக பணப்பட் வாடா ெசய்ய ேவண் ம்,என்றார்.  

கர் ெபா ள் வாணிபக்கழக மண்டல ேமலாளர் பாலகி ஷ்ணன், கூட் ற  சங்க 
இைணப்பதிவாளர் சுப்பிரமணியன், ேவளாண் இைண இயக்குனர் ெஜயபாண் யன், ெநல் தர 
ஆய்வாளர் சுந்தர்ராஜன் உட்பட அதிகாாிகள் கலந்  ெகாண்டனர். 


