
 

 

ப த்தி ஏற் மதி தைட நீக்கம் 
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 தில் , மார்ச் 11:÷ப த்தி ஏற் மதிக்கான தைடைய நீக்கி மத்திய அரசு உத்தரவிட் ள்ள . 

  
 ஏற் மதிக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டைதவிட கூ தலாக 10 லட்சம் ப த்தி ேபல்கள் ெவளிநா க க்கு 
அ ப்பப்பட்ட நிைலயில், உள்நாட் ல் அவற் க்கான தட் ப்பா  அதிகாித்த . இைதய த் , 
கடந்த மார்ச் 5-ம் ேததி ப த்தி ஏற் மதிக்குத் தைட விதிக்கப்பட்ட . 
  
 இந்நிைலயில் கூட்டணிக் கட்சிகள் உள்ளிட்ட பல தரப்பி ந்  வந்த ெந க்குதைல அ த் , 
இப்ேபா  தைடைய நீக்க  ெசய்யப்பட் ள்ள . இ  குறித்  மத்திய வர்த்தக அைமச்சர் 
ஆனந்த் சர்மா கூ ைகயில், ""விவசாயிகள், வியாபாாிகள், ப த்திைய சார்ந்த 
ெதாழிற்சாைலகளின் நன்ைமையக் க தி சமநிைல ேநாக்குடன் தீவிர ஆேலாசைனக்கு பின்தான் 
இந்த ைவ அைமச்சர்கள் கு  எ த் ள்ள . இ  குறித்த ைறயான அறிவிப்  
திங்கள்கிழைம ெவளியிடப்ப ம்'' என்றார். 
  
 ப த்தி ஏற் மதிக்கான தைடைய நீக்கும்  மத்திய நிதியைமச்சர் பிரணாப் கர்ஜி 
தைலைமயில் கடந்த ெவள்ளிக்கிழைம நைடெபற்ற அைமச்சர்கள் கு க் கூட்டத்தில் 
எ க்கப்பட்ட . 
 

ஆத்மா திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிக க்கு பயிற்சி 
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ஈேரா , மார்ச் 10: ஈேராட் ல் ஆத்மா திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிக க்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட . 
மாவட்ட ேவளாண் விற்பைன, ேவளாண் வணிகத் ைற சார்பில் ஈேரா  வட்டார ேவளாண் 
உதவி இயக்குநர் அ வலகத்தில் இப்பயிற்சி நைடெபற்ற . 
ேவளாண் உதவி இயக்குநர் ப.சிதம்பரம், ேதாட்டக்கைல உதவி இயக்குநர் ெஜயராமன், 
பட் வளர்ச்சித் ைற உதவி இயக்குநர் ெஜயபிரகாஷ் உள்ளிட்ேடார் பயிற்சி அளித்தனர்.  
ேவளாண் ைண இயக்குநர் ேவ.பரமசிவம்(ேவளாண் வணிகம்) சிறப்  வி ந்தினராகப் 
பங்ேகற்றார்.  
 

பவானிசாகர் அைண நீர்மட்டம் 
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ஈேரா , மார்ச் 10: பவானிசாகர் அைணயின் நீர்மட்டம் சனிக்கிழைம நிலவரப்ப  66.53 அ யாக 
இ ந்த . அைணக்கு விநா க்கு 353 கன அ  நீர் வந்த . அைணயில் இ ந்  ஆற்றில் 600 கன 
அ  நீர் திறந் விடப்பட்ட .  
 

 

 

உற்பத்தி குைறவால் ஏலக்காய் விைல விர்... 

மார்ச் 11,2012,02:31 



 
ேசலம்:சர்வேதச சந்ைதயில், இந்திய ஏலக்காய்க்கு ம சு அதிகாித் ள்ள நிைலயில், தி மண சீசன் 
காரணமாக, உள்நாட் ம் இதற்கான ேதைவ அதிகாித் , விைல ம் உயர்ந் ள்ள . 
மார்க்ெகட் ல் ஏலக்காய்க்கு தட் ப்பா  நில வதால், ெசவ்வாயன்  கிேலா க்கு, 300 பாய் 
அதிகாித் , 1,200 பாய்க்கு விற்பைன ெசய்யப்பட்ட . 
ஏலக்காய் உற்பத்தியில், ேகரள மாநிலம் தல் இடத்தில் உள்ள . அைதத் ெதாடர்ந் , 
தமிழகத்தில் ேதனி மாவட்டத்தில், அதிக அளவில் ஏலக்காய் விைளகிற . தமிழகத்தில் ஏலக்காய் 
விைளந்தா ம், ேகரளா ஏலக்காய்க்கு ெவளிநா களில் நல்ல வரேவற்  உள்ள . இந்நிைலயில், 
ேகரள மாநிலத்தில் ஏலக்காய் உற்பத்தியில் தி ர் சாி  ஏற்பட் ள்ள . கடந்த ஆண் டன் 
ஒப்பி ைகயில் நடப்பாண் ல் ஏலக்காய் உற்பத்தி எதிர்பார்த்த அள  இல்ைல. இதனால், 
இந்தியாவில் ஏலக்காய்க்கு க ம் கிராக்கி ஏற்பட் ள்ள . 
அேத ேநரத்தில், தற்ேபா  தி மண சீசன் என்பதால், ஏலக்காய்க்கு உள்நாட் ம் ேதைவ 
அதிகாித் ள்ள . ேதைவ உயர்ந் , உற்பத்தி சாிவைடந் ள்ளதால் ஏலக்காய் விைல 
அதிகாித் ள்ள .ஏலக்காயின் ஏற் மதி உயர்ந் ள்ளதால், ஆன்-ைலன் வர்த்தகத்தில், அதன் 
விைல கி கி ெவன உயர்ந் ள்ள . ெவளிமார்க்ெகட் ல் தல் தர ஏலக்காய், கிேலா க்கு, 300 

பாய் வைர அதிகாித் ள்ள . 
 
கடந்த வாரம் வைர கிேலா, 900 பாய்க்கு விற்ற தல் தர ஏலக்காய், 300 பாய் அதிகாித் , 
கிேலா, 1,200 பாய்க்கு விற்பைனயாகிற . இரண்டாம் தர ஏலக்காய் கிேலா, 700 பாய்க்கு 
விற்ற , 1,000 பாயாக ம், ன்றாம் தர ஏலக்காய் கிேலா, 550 பாய்க்கு விற்ற , 850 

பாயாக ம் உயர்ந் ள்ள .ஏலக்காய்க்கு மார்க்ெகட் ல் தட் ப்பா  நில வதால், ெபாிய 
வியாபாாிகள் விற்பைனைய தற்கா கமாக நி த்தி ைவத் ள்ளனர். இதன் காரணமாக, ஏலக்காய் 
விைலயில், ேம ம் உயர்  ஏற்ப ம் என ெதாிகிற . 
ேசலம், ெசவ்வாய்ப்ேபட்ைடைய ேசர்ந்த ஏலக்காய் ெமாத்த வியாபாாி சத்திய ர்த்தி 
கூறியதாவ :ஏலக்காய் ந மணப் ெபா ளாக இ ப்ப டன், ம த் வத் க்காக அதிக அளவில் 
பயன்ப த்தப்ப கிற . இதனால், ெவளிநா களில் இந்திய ஏலக்காய்க்கு வரேவற்  



அதிகாித் ள்ள . ேம ம், தற்ேபா  தி மண சீசன் என்பதால், ஏலக்காயின் உள்நாட்  ேதைவ, 
30 சத தம் அதிகாித் ள்ள . 
 

சைமயல் எண்ெணய் விைல உய கிற  - பிசினஸ் ஸ்டாண்டர்ட் உடன் இைணந்   

மார்ச் 11,2012,02:33 

 
எண்ெணய் வித் க்கள் உற்பத்தி குைறந் ள்ளதால், சைமயல் எண்ெணய் விைலைய உயர்த்த, 
நி வனங்கள் திட்டமிட் ள்ளதாகக் கூறப்ப கிற .நடப்  எண்ெணய் ப வத்தில் (நவம்பர் - 
அக்ேடாபர்), நாட் ன் எண்ெணய் வித் க்கள் உற்பத்தி குைற ம் என மதிப்பிடப்பட் ள்ள .  

பாயின் மதிப்  :ேம ம், அெமாிக்க டால க்கு எதிரான பாயின் ெவளி மதிப்  ழ்ச்சியா ம், 
அெமாிக்காவில் ேசாயா சாகுப  சாிவைடந் ள்ளதா ம், நாட் ன் சைமயல் எண்ெணய் உற்பத்தி 
குைற ம் என்  கணிக்கப்பட் ள்ள . 
இைதய த் , அண்ைமக் காலமாக சைமயல் எண்ெணய் விைல உயர்ந்  வ கிற . ெசன்ற 
பிப்ரவாியில் இ ந் , சைமயல் எண்ெணய் விைல 5-10 சத தம் வைர உயர்ந் ள்ள .இ  
குறித் , அதானி வில்மர் நி வனத்தின் தைலைம ெசயல்பாட்  அதிகாாி அங்ஷு மா க் 
கூ ம்ேபா , " டால க்கு எதிரான பாயின் ெவளி மதிப்பில் அதிக அளவில் ஏற்றத்தாழ்  
உள்ள .  
உள்நாட் ல் ெசன்ற ஆண்ைட விட, நடப்பாண் ல் க கு உற்பத்தி குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு 
குைற ம் என மதிப்பிடப்பட் ள்ள . இவற்றின் காரணமாக, கடந்த சில வாரங்களாக சைமயல் 
எண்ெணய் விைல உயர்ந்  வ கிற ' என ெதாிவித்தார்.ெசன்ற ஜனவாியில், சைமயல் 
எண்ெணய் வைககளின் விைல நிைலயாக இ ந்த . ஆனால், பிப்ரவாியில் அவற்றின் விைல 5-
10 சத தம் உயர்ந் ள்ள .  
அந்த மாதத்தின் வக்கத்தில், ெஜய் ாின் எம்.சி.எக்ஸ். ன்ேபர சந்ைதயில், 10 கிேலா க கு 
எண்ெணய் விைல 715 பாயாக இ ந்த . இ , மாத இ தியில் 783 பாயாக உயர்ந்  
விட்ட . அ ேபான் , ம்ைபயில், 10 கிேலா சுத்திகாிக்கப்பட்ட பாமாயில் விைல, 561 ந்  



576 பாயாக உயர்ந் ள்ள . 
சந்ைத மதிப் :அெமாிக்க டால க்கு எதிரான பாயின் ெவளிமதிப்  ழ்ச்சி கண் ள்ளதால், 
இறக்குமதியாகும் ஒ  டன் சைமயல் எண்ெணயின் விைல, 1,200 டாலர் வைர உயர்ந் ள்ள . 
இதனால் சில்லைர விற்பைனயில் சைமயல் எண்ெணய் விைல, கிேலாவிற்கு 2 பாய் வைர 
உய ம் என மா க் ேம ம் கூறினார்.நாட் ன் சைமயல் எண்ெணய் சந்ைத மதிப்  75 ஆயிரம் 
ேகா  பாயாக உள்ள . இதில், அைமப்  சார்ந்த (பிராண்டட்), நி வனங்களின் பங்களிப்  40 
சத தமாக உள்ள . 
இறக்குமதி:இந்தியாவின் ஒட் ெமாத்த சைமயல் எண்ெணய் பயன்பாட் ல், இறக்குமதி 
ெசய்யப்ப ம் சைமயல் எண்ெணயின் பங்களிப் , 55 சத தத்தில் இ ந்  57.54 சத தமாக 
உய ம் என மதிப்பிடப்பட் ள்ள .ெசன்ற ஆண் , உள்நாட் ல் சைமயல் எண்ெணய் உற்பத்தி, 
71.5 லட்சம் டன்னாக இ ந்த . இ , நடப்  ஆண் ல் 69.5 லட்சம் டன்னாக குைற ம் என 
கணிக்கப்பட் ள்ள .  
அேத சமயம், நடப்பாண் , தனி நபர் எண்ெணய் பயன்பா , 12.96 கிேலாவில் இ ந்  13.18 
கிேலாவாக உய ம் என உண  அைமச்சகம் மதிப்பிட் ள்ள .உற்பத்திக்கும், ேதைவக்கும் 
இைடயிலான பற்றாக்குைற அதிகாித் , இறக்குமதி உய ம் பட்சத்தில், சைமயல் எண்ெணய் 
விைல ேம ம் உய ம் என, இத் ைற சார்ந்தவர்கள் ெதாிவித்தனர். 
பாமாயில் விைல உயர் :உலகளவில் பாமாயில் சப்ைளயில் மேலசியா இரண்டாவ  இடத்தில் 
உள்ள . இந்நாட் ன் பாமாயில் உற்பத்தி, ெசன்ற ஆண்  ஆகஸ்ட் தல் குைறந்  வ கிற . 
இதனால், பாமாயில் விைல உயர்ந் ள்ள . ெசன்ற மாதம், மேலசியாவின் பாமாயில் ைகயி ப்  
5.4 சத தம் குைறந்  19 லட்சம் டன்னாக குைறந் ள்ள . 
இதனால், பாமாயில் சப்ைள குைற ம் என்ற எதிர்பார்ப்பில், மேலசிய ன்ேபர சந்ைதயில், கடந்த 
ஒன்ப  மாதங்களில் இல்லாத அளவாக அதன் விைல உயர்ந் ள்ள . ேம மாத சப்ைளக்கான ஒ  
டன் பாமாயில் விைல, 1.5 சத தம் உயர்ந்  3.352 ாிங்கிட் (1,114 டாலர்) ஆக அதிகாித் ள்ள . 
பாமாயில் விைல உயர்  காரணமாக, அதற்கு மாற்றாக விளங்கும் ேசாயா எண்ெணய்க்கான 
ேதைவ அதிகாித்  வ கிற . இதனால் இதன் விைல ம் கடந்த ெசப்டம்பர் மாதம் தல் 
உயர்ந்  வ கிற .  
பிேரசில் நா :இந்நிைலயில், ேசாயா உற்பத்தியில் ன்னணியில் உள்ள பிேரசில், அர்ெஜன் னா 
ஆகிய நா களில் அதன் சாகுப  குைற ம் என, அெமாிக்க ேவளாண் ைற மதிப்பிட் ள்ள . 
இதன் காரணமாக, ேசாயா எண்ெணய் விைல ம் குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு உயர்ந்  வ கிற . 
இதனால் பாமாயில், ேசாயா எண்ெணய் உள்ளிட்டவற்ைற இறக்குமதி ெசய்வதற்கான 
ெசலவினம் அதிகாித் ள்ளதாக ஏற் மதியாளர்கள் ெதாிவித் ள்ளனர். 
 

ெசம்ைம க ம்  சாகுப  க த்தரங்கம் 
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ெநல் க்குப்பம் :ெநல் க்குப்பம் இ.ஐ. ., பாாி சர்க்கைர ஆைல சார்பில் தி ப்பாச்ச ாில் 
ெசம்ைம க ம்  சாகுப  க த்தரங்கம் நடந்த . 
ேகாட்ட அ வலர் சிவக்குமார் தைலைம தாங்கினார். விவசாய பயிற்சி அ வலர் உதயகுமார் 
ெசம்ைம க ம்  சாகுப  பற்றி விளக்கம் அளித்தார். விவசாயிகள் அாிகி ஷ்ணன், 
நவநீதக்கி ஷ்ணன், ராைமயா, பாலசுப்ரமணியன் பங்ேகற்றனர். 
ெசம்ைம க ம்  சாகுப  என்ப  க ம்  பயிாி வதில் திய ெதாழில் ட்பமாகும். ஒ  க  
கரைணகைள நாற் களாக வளர்த்  30 நாளில் நட  ெசய்ய ேவண் ம். ஐந்  அ  
இைடெவளியில் கால் அைமத்  இரண்  அ  இைடெவளியில் ஒ  கன்  நடேவண் ம். 
சாதாரண ைறயில் நட  ெசய்வைத விட இம் ைறயில் ஏக்க க்கு 4,000 பாய் ெசல  
குைற ம். உரச்ெசல  குைறவ டன் மகசூல் அதிகமாக கிைடக்கும். இம் ைறயில் ெசாட் நீர் 
பாசனத்ைத ம் பயன்ப த்தினால் 50 சத தம் கூ தல் மகசூல் கிைடக்குெமன அதிகாாிகள் 
கூறினர். 
 

நவைர சாகுப க்கு தண்ணீாின்றி விவசாயிகள் க ம் அவதி 
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கிள்ைள :நவைர சாகு ப க்கு நட  ெசய் ள்ள விவசாயிகள் தண்ணீர் இல்லாமல் தவித்  
வ கின்றனர். 
சிதம்பரம் அ த்த கான்சாகிப் வாய்க்கால் லம் வ ம் காவிாி தண்ணீைர நம்பி சிதம்பரம் 
கிழக்குப்பகுதியில் 10 ஆயிரம் ஏக்க க்கும் ேமல் நட  ெசய்  வ கின்றனர். கடற்கைரேயாரம் 
உள்ள விவசாயிகள் யல் உள்ளிட்ட இயற்ைக ேபாிடர் காலங்களில் தண்ணீர் ேதங்கி அ க்க  
பாதிக்கப்ப தால் ேமட் ப்பகுதியில் இ ப்பவர்கள் சம்பா ப வத்தி ம், பள்ளத்தில் 
இ ப்பவர்கள் நவைர சாகுப ைய நம்பி விைத ேநர்த்தி ெசய்  நட  ெசய் ள்ளனர். 
மானம்பா , சிங்காரக்குப்பம், ைதக்கால், குச்சிப்பாைளயம் பகுதியில் 2,000 ஏக்க க்கும் ேமல் 
நவைர சாகுப க்கு நட  ெசய்யப்பட்  நட  பயிர்கள் நன்கு ெசழித்  பசுைமயாக உள்ள . 
தற்ேபா  நட ப் பயிர்க க்கு தண்ணீர் தட் ப்பா  உள்ள நிைலயில் ேமட் ப்பகுதியில் 
உ ந் , பயிர் விைதத்தவர்க க்கு சாதகமாக ஒ  சிலர் பாசனத்திற்குாிய தண்ணீைர 
உப்பனாற்றில் திறந்  வி கின்றனர். 



இதனால் நவைர சாகு ப க்கு நட  ெசய் ள்ள விவசாயிகள் தண்ணீர் இல்லாமல் 
தவிக்கின்றனர்.  
ெபா ப் பணித் ைறயினர் ேநாில் ஆய்  ெசய்  நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என 
விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக ைவத் ள்ளனர். 
 

பாமாயில் பயிாில் ஊ  பயிராக வாைழ சாகுப  அதிகாிப்  
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வி ப் ரம் :வி ப் ரம் பகுதிகளில் பாமாயில் பயிாில் வாைழைய ஊ  பயிாி வதில் விவசாயிகள் 
ஆர்வம் காட் வ கின்றனர். 

ந்திாி, மா, பலா ேபான்  25 தல் 30 ஆண் கள் நீண்டகால பலன்த ம் பயிராக பாமாயில் 
விளங்குகிற . இதனால் பாமாயில் பயிாி வதில் வி ப் ரம் மாவட்ட விவசாயிகள் ஆர்வம் 
காட்  வ கின்றனர். சாகுப  ெசய்த நான்காவ  ஆண்  தல் மகசூல் வங்கி வி கிற . தல் 
இரண்  ஆண் கள் இத ள் ஊ பயிராக உ ந் , வாைழ, க ம் , மணிலா, ப த்தி ேபான்ற 
பயிர்கைள எளிதில் சாகுப  ெசய்  ெகாள்ளலாம். ஓராண் ற்கு பிறகு பா காப்பாக இ ப்பதால் 
இத ள் வாைழ ஊ பயிாி வதில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்  வ கின்றனர். 
தமிழக அரசு கடந்த ஐந்தாண் களாக ேவளாண் ைற லம் பாமாயில் சாகுப க்கான 
நடவ க்ைககைள தீவிரப்ப த்தி வ கிற . 
வி ப் ரம் மாவட்டத்தில் விக்கிரவாண் , காைண, ேகா ய ர் உட்பட 22 ஒன்றியங்களில் 
7ஆயிரத்  500 ஏக்கர் பாமாயில் பயிாிடப் பட் ள்ள .  
ஒ  ஏக்க க்கு 20 டன் பாமாயில் மகசூல் கிைடக்கிற . ஒ  டன் 5 ஆயிரத்  997 பாய் வைர 
ெகாள் தல் ெசய்யப்ப கிற . 
அாிய ர் அ ேக ள்ள வாரணவாசியில் உள்ள தனியார் ஆைலக்கு விவசாயிகள் பாமாயில் 
விற்பைனக்கு அ ப்பி வ கின்றனர். 
இ  குறித்  ேவளாண் அ வலர் சுப்ரமணி கூறியதாவ  : 
வி ப் ரம் மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் ஆர்வ டன் பாமாயில் பயிாிட்  வ கின்றனர். அரசு 
பாமாயில் பயிாி வதற்கு ேதைவயான விைத மானியம்(கன் கள்)16 ஆயிரம் பாய் 
வழங்குகிற . மின் இைணப் ள்ளவர்க க்கு ேபார் அைமப்பதற்கு 50 ஆயிரம் பா ம், தல் 
இரண்  ஆண் க க்கு ஊ பயிர் ெசய்வதற்கு 50 சத தம் மானியம் அல்ல  10 ஆயிர ம், 
ெசாட் நீர் பாசனம் அைமக்க வி ம்பினால் இரண்டைர ஏக்க க்கு 15 ஆயிரம் பா ம் 



வழங்கப்ப கிற . 
மாவட்டத்தில் பாமாயில் சாகுப  விவசாயிகள் கடந்த ஆண்  250  
 

வி ப் ரம் பகுதி கிராமங்களில் ேவர்க்கடைல அ வைட வக்கம் 
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வி ப் ரம் :வி ப் ரம் அ ேக உள்ள கிராம பகுதிகளில் ேவர்க்கடைல அ வைட பணிகள் 

வங்கிய . 
வி ப் ரம் அ ேக ெகாளத் ர், தி ப்பச்சாவ ேம , ராமா ஜ ரம், கண்டமான  ஆகிய கிராம 
பகுதிகளில் சம்பா, மக்காச்ேசாளம் அதிகளவில் பயிாிடப்ப கிற . 
இவற் க்கு அ த்தப யாக அதிகளவில் ேவர்க்கடைல சாகுப யில் விவசாயிகள் ஆர்வம் 
ெச த்தி வ கின்றனர். ன்  மாத கால சாகுப யான ேவர்க்கடைல பயி க்கு 
குைறந்தளவிலான தண்ணீர் ேபா மானதாக உள்ள .தற்ேபா ள்ள மின்பற்றாக்குைறைய 
க த்தில் ெகாண் ள்ள இப்பகுதி விவசாயிகள் ேவர்க்கடைல பயிர் சாகுப ைய அதிகளவில் 
ெசய் ள்ளனர்.இதில் தண்ணீ க்கு பதிலாக அதிகளவில் .ஏ.பி., காம்ேபாஸ் உரங்கைள 
அதிகளவில் ெதளிப்பதன் லம் ேவர்கடைல பயிாில் அதிக மகசூைல குைறந்த காலத்தில் ெபற 

கிற .  
கடந்த சில தினங்களாக அ வைட பணிகைள விவசாயிகள் வக்கி ள்ளனர். ஒ  ஏக்க க்கு 20 

ட்ைடகள் ேவர்க்கடைல மகசூல் கிைடக்கிற . 
 

கால்நைட தீவனமாக "க ம் ச்ேசாைக': விாிவாக்கக் கல்வி இயக்குனர் 
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ேகாைவ :"கால்நைட தீவனங்களின் பற்றாக்குைறைய, க ம் ச் ÷\ õைக லம் குைறக்க ம்' 
என, தமிழ்நா  கால்நைட ம த் வ அறிவியல் ைமயம் அறி த்தி ள்ள . 
தமிழகத்தில் நில ம் கால்நைட தீவனங்களின் பற்றாக்குைறயிைன, பசும் க ம் த்÷\ õைகயின் 

லம் குைறக்க ம். ேவளாண் கழி களாக உள்ள க ம் ச்ேதாைகைய, உபேயாக ள்ளதாக 
மாற்றலாம் என, தமிழ்நா  கால்நைட ம த் வ அறிவியல் கல் ாி விாிவாக்கக் கல்வி இயக்குநர் 
கதிேரசன் ெதாிவித் ள்ளார். 



அவர் ெவளியிட் ள்ள அறிக்ைக : 
தமிழகத்தில் 17வ  கால்நைட கணக்ெக ப்பின் ப , சுமார் 91.41 லட்சம் மா , 16 லட்சம் 
எ ைம, 81.77 லட்சம் ெவள்ளா  மற் ம் 55.93 லட்சம் ெசம்மறியா கள் உள்ளன. இதற்கு 
ேதைவப்ப ம் பசுந்தீவனத்தில் சுமார் 100.64 லட்சம் டன் பற்றாக்குைறயாக உள்ளன. அரசின் 
விைலயில்லா ஆ  மற் ம் மா கள் வழங்கும் திட்டத்தினால், இப்பற்றாக்குைற ேம ம் 
அதிகாிக்கும். இந்த பற்றாக்குைறைய, பசும்க ம் த் ÷\ õைக லம் குைறக்கலாம். 
தமிழகத்தில் சுமார் 29.33 லட்சம் எக்டாில் க ம்  சாகுப  ெசய்யப்ப கிற . ஆண் ேதா ம் 
சுமார் 4.46 மில் யன் டன் பசும் க ம் ச்÷\ õைக ேவளாண் கழிவாகக் கிைடக்கிற . 
இைவ, க க்குக் கூைரேவய ம், க ம்  வயல்களில் எாிக்கப்பட் ம் ணாகிற . 
தமிழகத்தில் க ம்  சாகுப  நடக்கும் ( ச., தல் பிப்.,) ேபா  கிைடக்கும் மற்ற 
ேவளாண்கழி க டன், பசும் க ம் ச்÷\ õைகைய ேசர்த்  தீவனமிட்டால், கால்நைட வளர்ப்பில் 
தீவனச் ெசலைவக் குைறத்  லாபம் ஈட்ட ம். 
பசும் ல்ைல விட க ம் ச்÷\ õைகயில் ரதச்சத் (36%) குைறவாக இ ந்தா ம், நார், ெகா ப் , 
கைர ம் மா  உள்ளிட்ட ஊட்டச் சத் க்கள், ைவக்ேகா க்கு இைணயாக உள்ளன. ேம ம், 
நார்சத்தின் ெசாிமானத்ைத குைறக்கும் " க்னின்' எ ம் ரசாயனம் 8-9 சத தம் உள்ளதால், இ  
ெசாிமானத்தன்ைம மிகுந்த ேவளாண்கழிவாக உள்ள . 
க ம்  அ வைட காலங்களில் கிைடக்கும் பசும் க ம் ச் ÷\ õைகைய மட் ேம தீவனமாக 
அளித்தால், சாணம் மற் ம் சி நீர் வழியாக சுண்ணாம் , மணிச்சத் (பாஸ்பரஸ்) உட ந்  
ெவளிேய ம். தீவனத் டன் சுண்ணாம் த் ள் இரண்  சத தம், கு நீர் ெதாட்  உட் றம் 
நீர்த்த சுண்ணாம்ைப தட தல், உலர ைவத்  பின்  தண்ணீர் ைவத்தல் ேபான்ற ைறகளால் 
இதைன கட் ப்ப த்தலாம். 
சுண்ணாம் ச் சத்  அதிகம் உள்ள மர இைலகைள, தின ம் க ம் ச் ÷\ õைக டன், தீவனத்தில் 
10 தல் 12 கிேலா ேசர்த்  அளிக்கலாம். 
மணிச்சத்தின் இழப்பிைன த க்க ேகா ைம தவிைட தீவனத் டன் ேசர்க்கலாம். சுைவகுைறவாக 
இ க்கும் உலர்ந்த க ம் ச்÷\ õைகைய சிறி ,சிறிதாக ெவட் , சைமயல் உப்ைப ெதளித்தால், 
கால்நைடகள் ண் ெசய்யா . ைவேகா ற்கு மாற்றாக இைதத்தீவனமாக பயன்ப த்தலாம். 
பசும் க ம் ச்÷\ õைகையப் பதப்ப த்த யாத விவசாயிகள் உலரைவத் , பிற 
ேவளாண்கழி கள், கலப் த் தீவன வைகக டன் ேசர்த்  த்தீவனமாக ெகா க்கலாம். 
ேவளாண் கழி களில் உலர்ந்த நிலக்கடைலக் ெகா  மற் ம் ÷\õளத்தட்ைட குறிப்பிட்ட அளவில் 
க ம் ச்÷\ õைக டன் ேசர்ப்பதால், நல்ல ெசாிமானத்தன்ைம ள்ள தீவனமாக இ க்கும். 
ேம ம், வள ம் கிடாாிகன் க க்கு க ம் த்÷\ õைக 30 சத தம், கடைலக்ெகா  50 சத தம், 
மக்காச்÷\õளம் 6 சத தம், கடைலபிண்ணாக்கு 14 சத தம், சூாியகாந்தி பிண்ணாக்கு 5 சத தம், 
ப த்திக்ெகாட்ைட பிண்ணாக்கு 5 சத தம், மரவள்ளிக்கிழங்கு திப்பி 7 சத தம், சைமயல் உப்  1 



சத தம் மற் ம் தா  உப்  இரண்  சத தம் என்ற அளவில் அளிப்பதால், நாெளான் க்கு சுமார் 
325-330 கிராம் வைர எைட கூ ம். ஒ  கிேலா எைடக்கூட, 7.50 தல் 8.0 வைர த்தீவனம் 
ேதைவப்ப ம். 
குைறந்த அள  பால் ெகா க்கும் கறைவ மாட் ற்கு க ம் ச்÷\ õைக 30 சத தம், கடைலக்ெகா  
30 சத தம், 40 சத த கலப் த் தீவனத் டன் கலந்  ெகா ப்பதால், நல்ல பலன் கிைடக்கும். 
ெசம்மறியா க க்கு க ம் ச்÷\ õைக 30 சத தம், கடைலக்ெகா  30 சத தம், மக்காச்÷\õளம் 6 
சத தம், கடைலபிண்ணாக்கு ஐந்  சத தம், சூாியகாந்தி பிண்ணாக்கு ஐந்  சத தம், 
ப த்திக்ெகாட்ைட பிண்ணாக்கு 5.5 சத தம், மரவள்ளிக்கிழங்கு திப்பி 16 சத தம், சைமயல் 
உப்  ஒ  சத தம் மற்றம் தா  உப்  இரண்  சத தம் என்ற அளவில் தீவனம் அளிக்கலாம். ஒ  
எக்டாில் விைளந்த க ம் ச்÷\ õைகைய, 
ேமற்கூறிய தீவன ைறயில் ன்  மாதம் வய ைடய 60-70 ெசம்மறியாட் க் குட் கைள, ஒ  
வய  வைர வளர்க்கலாம்.ேவளாண் கழிவான க ம் ச்÷\ õைகைய, இந்த ைறயில் 
பயன்ப த்தினால், தமிழகத்தில் பசும்தீவனப் பற்றாக்குைறையப் ெப மள  குைறக்க ம். 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தி ப் ர் : ேகாைட வங்கி ள்ளைதய த் , தி ப் ாில் ெவயில் தாக்கம் அதிகாித் ள்ள . 
தாகத்ைத தணிக்க மக்கள் தர் சணி, இளநீர், எ மிச்ைச ஜூஸ், குளிர்பானங்கைள 
நா கின்றனர்.  
நகாின் க்கிய ேரா களில் குளிர்பானங்கள் 
விற்பைன கைடகள் ஏராளமாக ைளத் ள்ளன. தாகம் தீர்ப்ப டன், சூட்ைட தணிப்பதில் 
எ மிச்ைச க்கிய பங்கு வகிக்கிற . ெப ம்பாலாேனார்  

களில் வாங்கி ைவத்  ஜூஸ் ேபாட்  அ ந்  
கின்றனர்; கைடகளி ம் சர்பத் ேபான்ற குளிர்பானங்க டன் எ மிச்ைச பிழிந்  ப கேவ 
ஆர்வம் காட் கின்றனர்.  
ெதன்னம்பாைளயம் மார்க்ெகட், உழவர் சந்ைதக்கு ெபாங்க ர், ெப மாநல் ர், குன்னத் ர், 
சூ ர் பகுதிகளி ந்  எ மிச்ைச விற்பைனக்கு ெகாண்  வரப்ப கிற . சீசன் இல்லாத 
நிைலயில், குைறந்தள  மட் ேம வரத் ள்ள . ெவயில் தாக்கத்தால் ேதைவ அதிகாித் ள்ள ; 
ஆனால், வரத்  குைறந் ள்ளதால் எ மிச்ைச விைல உச்சத்ைத ெதாட் ள்ள . வழக்கமாக 
ஒன்  தல் இரண்  பாய் வைர விற்கப்ப ம் எ மிச்ைச பழம் ஒன் , தற்ேபா  ஐந்  

பாயாக உயர்ந் ள்ள . 



  
 
 


