
 

 

. 5.69 லட்சம் மானியத்தில் பயனாளிக க்கு ேவளாண் இயந்திரங்கள் 
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நாகர்ேகாவில், மார்ச் 12:÷கன்னியாகுமாி மாவட்டத்தில் . 5.69 லட்சம் மானியத்தில் ேவளாண் 
இயந்திரங்கைள பயனாளிக க்கு ஆட்சியர் எஸ். நாகராஜன் திங்கள்கிழைம வழங்கினார். 
÷ேவளாண் ெபாறியியல் ைற சார்பில் பயனாளிக க்கு ேவளாண் இயந்திரங்கள் வழங்கும் 
நிகழ்ச்சி ஆட்சியர் அ வலகத்தில் நைடெபற்ற . 
÷இதில் ெமாத்தம் . 5.69 லட்சம் மானியத்தில் விவசாயிக க்கு ேவளாண் இயந்திரங்கைள 
ஆட்சியர் வழங்கினார். ÷ . 15.25 லட்சம் மதிப் ள்ள ஒ ங்கிைணந்த ெநல் அ வைட இயந்திரம், 
ாீத்தா ரம் பத்தைறையச் ேசர்ந்த அ. ஜார்ஜுக்கு . 4 லட்சம் மானியத்தில் வழங்கப்பட்ட . 
÷ேம ம், . 2.83 லட்சம் மதிப் ள்ள 20 குதிைர சக்திக்கு குைறவான 4 சக்கர விைச 
கைளெய க்கும் க வி, மணவாளக்குறிச்சிையச் ேசர்ந்த இ. சுப்ைபயா க்கு . 1.25 மானியத்தில் 
வழங்கப்பட்ட . ÷மத்திய, மாநில அரசுகளின் நிதி தவி டன் விவசாயத்தில் ல் ய 
ேமலாண்ைம திட்டத்தின்கீழ் அழகன்பாைறையச் ேசர்ந்த . கி ஷ்ணகுமா க்கு . 44 ஆயிரத்  
80 மானியத்தில், . 1.15 லட்சம் மதிப் ள்ள விைச உ ைவ இயந்திரம் வழங்கப்பட்ட . 
÷நிகழ்ச்சியில் ேவளாண் ெபாறியியல் ைற ெசயற்ெபாறியாளர் சாம் ெசல்வரா , ஆட்சியாின் 
ேநர் க உதவியாளர் டபிள்  ேபாஸ் ன் வின்ஸ்டன் ேசம், உதவி ெசயற்ெபாறியாளர்கள் . 
ேகாலப்பபிள்ைள, எஸ். ஜாகிர் உேசன், பாலகி ஷ்ணன் ஆகிேயார் கலந்  ெகாண்டனர். 
 
பிசான சாகுப  ந்த ; ேபச்சிப்பாைற அைண டல் 
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நாகர்ேகாவில், மார்ச் 12: ேபச்சிப்பாைற அைணயி ந்  பாசனத் க்கு தண்ணீர் 
திறந் வி வ  ஞாயிற் க்கிழைம டன் நி த்தப்பட்  அைண ம் டப்பட்ட . 
கன்னியாகுமாி மாவட்ட விவசாயத் க்கு நீராதாரமாக விளங்குவ  ேபச்சிப்பாைற மற் ம் 
ெப ஞ்சாணி அைணகள். இந்த இ  அைணக ம் ஜூன் மாதம் விவசாயத் க்காக 
திறக்கப்ப வ  வழக்கம். 



இந்த அைணகள் லம் கல்குளம், ேதாவாைள, அகஸ்தீஸ்வரம் வட்டத்தி ள்ள சுமார் 40 
ஆயிரத் க்கு ேமற்பட்ட நிலங்கள் பாசன வசதிையப் ெபற்  வ கின்றன.  
ேகாைதயா  பாசனத் திட்டத்தில் உள்ள ேபச்சிப்பாைற, ெப ஞ்சாணி, சிற்றா  1, சிற்றா  2 
ஆகிய நான்கு அைணகளில் உள்ள தண்ணீர் குமாி மாவட்டம் மற் ம் தி ெநல்ேவ  மாவட்டம், 
ராதா ரம் வட்ட ஆயக்கட்  நிலங்க க்கு பாசன வசதிைய அளித்  வ கிற . 
பிசான சாகுப  ந்  அ வைடப் பணிகள் நைடெபற்  வ கின்றன. எனேவ, இனி தண்ணீர் 
ேதைவ இல்லாததால், ேபச்சிப்பாைற அைணயில் இ ந்  பிசானப் ப வத் க்குத் 
திறந் விடப்பட்ட தண்ணீர் தற்ேபா  நி த்தப்பட்  அைண ம் டப்பட்ட . 
ெமாத்த ெகாள்ளள  48 அ  ெகாண்ட ேபச்சிப்பாைற அைணயில் 8.90 அ  தண்ணீர் உள்ள . 
கடந்த 10 நாள்க க்கு ன்னர் சிற்றா  1, சிற்றா  1 அைணகள் அைடக்கப்பட்டன.  
மண்ைடக்கா  தி விழா நைடெபற்  வ வதால் ெப ஞ்சாணி அைணயில் இ ந்  பி.பி. 
சான க்கு தண்ணீர் விடப்பட் ள்ள . ெமாத்த ெகாள்ளள  77 அ  ெகாண்ட ெப ஞ்சாணி 
அைணயில் தற்ேபாைதய நீர்மட்டம் 39.80 அ யாக உள்ள . 
 

ெவள்ளாிக்காய் விைல ழ்ச்சி: விவசாயிகள் கவைல 
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களக்கா , மார்ச் 12: களக்காட் ல் ெவள்ளாிக்காய் விைல ழ்ச்சியைடந் ள்ளதால், விவசாயிகள் 
கவைலயைடந் ள்ளனர். 
களக்கா  வட்டாரத்தில் ெநல், வாைழ பயிர்க க்கு அ த்தப்ப யாக ெவள்ளாிக்காைய 
விவசாயிகள் அதிகளவில் வி ம்பி பயிாி கின்றனர். 
இங்கி ந்  காவல்கிண , நாகர்ேகாவில் வடேசாி பகுதிகளில் உள்ள சந்ைதக க்கு 
ெவள்ளாிக்காய் விற்பைனக்காகக் ெகாண்  ெசல்லப்ப கிற . 
கடந்த மாதங்களில் கிேலா .10 தல் .15 வைர விற்பைனயான ெவள்ளிக்காய், இப்ேபா  
சந்ைதகளில் கிேலா .1-க்கு விற்பைனயாகிற . 
இந்த விைல ழ்ச்சியால் விவசாயிகள் ெப ம் கவைலயைடந் ள்ளனர்.  
காய் பறிக்க ஆள்கள் கூ , சந்ைதக க்கு ெகாண்  ெசல்ல வாகனக் கட்டணம் ஆகியைவ 
ெப மளவில் உயர்ந் ள்ள நிைலயில் ெவள்ளாிக்காய் கிேலா .1-க்கு விற்பைனயாவதால் 
ெப ம் நஷ்டத்ைத எதிர்ெகாள்ள ேவண் ள்ள  என்கின்றனர் விவசாயிகள். 
இ குறித்  விவசாயி ைர கூறியதாவ : 
கடந்த ஆண்  சந்ைதகளில் ெவள்ளாிக்காய் கிேலா .10 தல் 15 வைர விற்பைனயான . 
இதனால் ேபாதிய லாபம் கிைடத்த . இைதநம்பி ஏராளமான விவசாயிகள் ஆர்வத்ேதா  



ெவள்ளாிக்காய் பயிாிட்ேடாம். ஆனால், இப்ேபா  50 கிேலா ெகாண்ட ைட ஒன் க்கு .40 
மட் ேம கிைடக்கிற . இதனால் ெப த்த நஷ்டம் ஏற்பட் ள்ள  என்றார் அவர். 
களக்காட் ல் காய்கனி கைடகளில் ெவள்ளாிக்காய் குவித்  ைவக்கப்பட் ள்ளன. இைவ, கிேலா 

.5-க்கு விற்பைனயாகிற . 
அதிக நீர் சத் டன், சூட்ைட ம் தணிக்கும் ம த் வகுணம் ெவள்ளாிக்காயில் உள்ள . 
ெவயி ன் உக்கிரம் அதிகாித் ள்ள இத் த ணத்திேலேய ெவள்ளாிக்காயின் விைல 

ழ்ச்சியைடந்தி ப்பதால் விவசாயிகள் ெப ம் தவிப் க்கு உள்ளாகி ள்ளனர். 
 

ேகாபி: .5.75 லட்சத் க்கு வாைழத்தார் விற்பைன 
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ேகாபி, மார்ச் 12: ேகாபி ேவளாண்ைம கூட் ற  சங்கத்தில் .5.75 லட்சத் க்கு வாைழத்தார்கள் 
விற்பைன ெசய்யப்பட்ட . 
ேகாபி ேவளாண்ைம உற்பத்தியாளர்கள் கூட் ற  விற்பைன சங்கத்தில் வாைழத்தார் ஏலம் 
சனிக்கிழைம நைடெபற்ற . இதில் ேகாபி மற் ம் அதைன சுற்றி ள்ள பகுதிகைளச் ேசர்ந்த 
விவசாயிகள் 6 ஆயிரம் வாைழத்தார்கைள ெகாண்  வந்தனர். 
ஏல விற்பைன விவரம்: கத  ரகம் கிேலா க்கு .21.50-ம், ேநந்திரன் .16-க்கும் விற்பைன 
ஆன . ெராபஸ்டா ரகம் தா க்கு .220-க்கும், பச்ைசநாடன் .180-க்கும், வன் .250-க்கும், 
ெசவ்வாைழ தா க்கு .475-க்கும், ெமாந்தன் .190-க்கும், ேதன்வாைழ .390-க்கும், ரஸ்தாளி 

.275-க்கும் விற்பைன ஆன . ெமாத்தம் .5 லட்சத்  75 ஆயிரத் க்கு விற்பைன ஆன . 
இேதேபால, இங்கு நைடெபற்ற ேதங்காய் ஏல விற்பைனக்கு 10 ஆயிரம் ேதங்காய்கைள 
விவசாயிகள் ெகாண்  வந்தி ந்தனர். ேதங்காய்க்கு அதிகபட்சமாக .8.60-க்கும், 
குைறந்தபட்சமாக .4-க்கும் சராசாியாக .6-க்கும் விற்பைன ஆ 
 

பட் க்கூ  விைல சாி  
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ேகாபி, மார்ச் 12: உற்பத்தி அதிகாித்ததால், சந்ைதயில் பட் க்கூ  விைலயில் சாி  
ஏற்பட் ள்ள . 
ேகாபி பகுதிக்குட்பட்ட ெபாலவக்காளிபாைளயம், பாாி ர், நாதிபாைளயம், 
நல்லக ண்டன்பாைளயம், க க்காம்பாைளயம், ஒத்தக்குதிைர, ெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் 



மற் ம் அதன் சுற்  வட்டாரப் பகுதிகளில் 2 ஆயிரத் க்கும் அதிகமான ஏக்கர் பரப்பளவில் 
மல்ெபாி ெச  சாகுப  ெசய்யப்பட் ள்ள .மல்ெபாி ெச களில் மா ப் ச்சிகளின் 
தாக்குதல்காரணமாக, கடந்த ஆண்  பட் க்கூ  உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்ட . அைதத் ெதாடர்ந்  
மா ப் ச்சிகைளக் கட் ப்ப த்த ேவளாண் ைற, பட்  வளர்ச்சித் ைற சார்பில் ஒட் ண்ணிகள் 
உற்பத்தி ெசய்யப்பட் , மல்ெபாி ெச களில் விடப்பட்ட .இைவ மா ப் ச்சிகைள அழித்ததால், 
தற்ேபா  ேகாபி பகுதிகளில் மல்ெபாி ெச  ெசழித்  வளர்ந்  உள்ள . ேகாபி பகுதியில் 
ெவள்ைள பட் க்கூ , மஞ்சள் பட் க்கூ  உள்ளிட்ட 2 வைகயான ரகங்கள் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்றன. இப்பகுதிகளில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் பட் க்கூ கள் தர்ம ாி, ேகாைவ 
உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நைடெப ம் பட் க்கூ  சந்ைதக்கு விற்பைனக்காக ெகாண்  
ெசல்லப்ப கிற .இந்நிைலயில், இந்த வாரம் தர்ம ாி சந்ைதயில் நைடெபற்ற பட் க்கூ  
ஏலத்தில், ெவள்ைள பட் க்கூ  கிேலா க்கு அதிகபட்சமாக .240-க்கும், குைறந்தபட்சமாக 

.185-க்கும் சராசாியாக .219.29-க்கும் விற்பைனயான .மஞ்சள் பட் க்கூ  அதிகபட்சமாக 

.192-க்கும், குைறந்தபட்சமாக .140-க்கும், சராசாியாக .171.29-க்கும் விற்பைனயான  
மா ப் ச்சி கட் ப்ப த்தப்பட்டா ம், ேகாைடகாலம் வங்கி ள்ளதால், ேகாபிெசட் பாைளயம் 
மற் ம் அதைன சுற்றி ள்ள பகுதிகளில் பட் க்கூ  உற்பத்தி அதிகாித்  உள்ள . இதனால், 
சந்ைதகளில் விைல சாி  ஏற்பட் ள்ள .கடந்த 15 நாட்க க்கு ன்  ெவள்ைள பட் க்கூ  
கிேலா க்கு அதிகபட்சமாக .300 வைர விற்பைன ெசய்யப்பட்ட  குறிப்பிடத்தக்க . 
 

 

 

சின்னச்சின்ன ெசய்திகள் 
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மல் ைகயில் ரகங்கள்: இந்தியாவில் சாகுப  ெசய்யப்ப ம் 24,000 எக்டர் நிலப்பரப்பில் 

ஜாஸ்மினம் இன மலர்கள் மட் ேம 8000 எக்டர் நிலப்பரப்பில் பயிாிடப்ப கின்றன. வணிக 

ாீதியாக 3 வைகயான மல் ைக சிற்றினங்கள் பயிாிடப் ப கின்றன. அைவ குண் மல் , 

ஜாதிமல்  மற் ம் ல்ைல வைககளாகும். 



 

1. குண் மல் : ஜாஸ்மினம் சம்பக் (ேபால்  இ வாச்சி, ஊசிமல் ); ேபால்  - இரட்ைட 

ெமாகரா, ஒற்ைற ெமாகரா, ராமநாத ரம் குண் மல் . இ வாச்சி - கஸ் ாி மல் , ேசாயா, 

மதண்டன், லாங் பிளவர் ராமபாணம், ம ாியா. ஊசிமல்  - சூஜிமல்  

"சிங்கப் ாில் மணக்கும் ம ைர குண் மல் ' என்ற பிரபலமான வழக்கு ெசால் க்ேகற்ப 

தமிழகத்தி ந்  சிங்கப் ர் ேபான்ற கிழக்கிந்திய நா க க்கு குண் மல்  ஏற் மதி பிரபலம் 

அைடந்  வ கிற . சிறிய அளவில் மல் ைக மலர்கள் சிேலான், மேலசியா, அெமாிக்கா மற் ம் 

அர  நா க க்கு இந்தியாவி ந்  ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றன. 

 

2. பிச்சிப்  அல்ல  ஜாதிமல் : (ஜாஸ்மினம் கிளாண் ேளாரம்) - ெபங்க , லக்ேனா, 

திம்பா ரம், ேகாயம் த் ர் ஒயிட், ாிப்ளாய்  மற் ம் ெதன்காசி வைககள் இந்தியா ைவத் 

தாயகமாகக் ெகாண்ட பிச்சிப்  ஸ்ேவ னிஸ்டனிலா, ேகண்டேகானியன் மல்  என்  பல 

ெபயர்களால் சிறப்பித்  கூறப்ப கிற . ேகா.1, ேகா.2 ஆகியைவ உயர்விைளச்சல் ரகங்களாகும். 

எக்ட க்கு ஆண் க்கு 10,000 - 11,510 கிேலா மகசூல். 

 

3. ல்ைல: (ஜாஸ்மினம் ஆாிகுேலட்டம்) - மலர்கள் மற்ற ஜாஸ்மின் இன மலர்கைளவிட ம் 



திரண்ட மலர் ெமாட்  மற் ம் காம் கைளக் ெகாண் இ க்கும். 

பாாி ல்ைல - இ  ேதர்  லம் உ வாக்கப் பட்ட . இைல ெகாப்  ளங்கைள உண்டாக்கும் 

சிலந்திப் ச்சி மற் ம் இைலகள் சி  ெகாத்தாக ேதான் ம் ேநாய்க்கு (பில்ேலா ) எதிர்ப்  

சக்திையக் ெகாண் ள்ள . ஆண் ேதா ம் எக்ட க்கு 7800 கிேலா மகசூல் ெகா க்கவல்ல . 

ேகா.1, ேகா.2 - உயர் விைளச்சல் ரகங்கள் எக்ட க்கு 8800 - 11,200 கிேலா மகசூல் 

ெகா க்கக்கூ யைவ. 

பிச்சிப்  ெப ம்பா ம் கவர்ச்சியான இளம் சிவப் நிற காம் கைளக் ெகாண் ப்பதா ம் மற்ற 

ஜாஸ்மின் இன மலர்கைளவிட அதிக வாசைன ெபற்  விளங்குவதா ம் மலர்களி ந்  

வாசைன ெம கு மற் ம் வாசைன எண்ெணய் தயாாிக்கப்பட்  ந மண ெபா ட்கள் தயாாிக்கும் 

ெதாழி ல் ெப மள  பயன்ப த்தப்ப கிற . பிச்சியி ந்  (0.25 தல் 0.31 சத தம்) 

கிைடக்கும் வாசைன ெம கு, ல்ைலையவிட (0.31 தல் 0.34 சத தம்) குைறவாக இ ப்பி ம் 

சிறந்த ம மணத்தா ம் மற்ற சிறப்  குணங்களா ம் அ  உலகச்சந்ைதயில் ல்ைல வாசைன 

ெம ைகவிட நல்ல விைலெப கின்ற . ஜாதிமல்  வாசைன ெம கு உலகச்சந்ைதயில் கிேலா 

ஒன் க்கு சுமார் .35,000 விைல ம், ெம ைக சுத்தப்ப த்தி பிாித்ெத க்கப்ப ம் வாசைன 

எண்ெணய் கிேலா .1.5 லட்சத்திற்கும் விற்கப்ப கிற . 

ல்ைல மலர்கள் உதிாிப் க்களாக ம் ெதா க்கப்பட்ட சரங்கள் மற் ம் ேவணிகளாக 

ெபண்களின் கூந்த ல் அணிவதற்கு ெப மளவில் பயன்ப கிற . ேம ம் தி விழாக் 

காலங்களில் மலர் அலங்காரம் ெசய்வதற்கும் இம்மலர்கள் ெப மளவில் பயன்ப கின்றன.-

டாக்டர் கு.ெசௗந்தரபாண் யன்  

"இயற்ைக சீற்றத்ைத சமாளிக்க பயிர்க்காப்பீ  அவசியம்' 
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க த்ைத பதி  ெசய்ய   
மனிதனின் உயிர்பா காப் க்கு "ைலப்' இன்சூரன்ஸ் ேபால, பயிர் பா காப் க்கும் திட்டம் 
உள்ள . இந்தியாவில் 2003 வைர ெபா  காப்பீட் க் கழகம் பயிர் காப்பீட்ைட அமல்ப த்திய . 
அதன்பின் ேதசிய ேவளாண்ைம காப்பீட்  திட்டம் என்ற அரசு நி வனம் ெசயல்ப த் கிற . 
தற்ேபா  மத்திய அரசுடன் இைணந் , தமிழக விவசாய ைற தமிழகத்தில் காப்பீ  
திட்டங்கைள அமல்ப த் கிற . 
தமிழக விவசாயிகளில் 18 தல் 20 சத தம் ேபர்தான் பயிர்காப்பீ  ெசய் ள்ளனர். சிலர் 



காப்பீ  என்ப  ண்ெசல  என க கின்றனர். சில இடங்களில் இயற்ைக சீற்ற ஆபத்  
குைற  தான். இ ேவ காப்பீ  குைறய காரணமாக உள்ள .  
 
ஆனால் எந்த ேநரம் என்ன நடக்கும் என ெசால்ல யா . யல், ெவள்ளம்ேபால இயற்ைக 
சீற்றத் டன் ச்சி, ேநாய் தாக்குத ம் ஏற்படலாம் அல் லவா? எனேவ காப்பீ  அவசியம் 
என்பைத உணர ேவண் ம். 
இன்சூரன்ஸ் கமிட் யில் விவசாய, காப்பீ  ைற அதிகாாிகள் உள்ளனர். னியன் அளவில் 
விவசாயம் குறித்த விபரங்கைள ேவளாண்ைம உதவி இயக்குனர்கள் ேசகாித் ள்ளனர். இதில் 
மண்வளம், பயிர்வளம், நிலத்தின் தன்ைம ேபான்றைவ அ ப்பைடயில் பயிர்காப்பீ  
ெசய்யப்ப ம். மத்திய அரசு ெவளியிட் ள்ள அறிவிக்கப்பட்ட வட்டாரங்களில் பயிர்க க்கு 
காப்பீ  ெசய்யப்ப ம். தமிழகத்தில் 30 மாவட்டங்களில் 822 கு வட்டங்கள் அறிவிக்கப் 
பட்டைவயாக உள்ளன.  
 
ெநல், ேசாளம், கம் , ராகி, மக்காச்ேசாளம், வைர, உ ந் , பச்ைச பய , நிலக்கடைல, எள், 
சூாியகாந்தி, ப த்தி, உ ைளக் கிழங்கு, ெவங்காயம், மஞ்சள், வாைழ, மரவள்ளிக் கிழங்கு, 
இஞ்சி, அன்னாசி ேபான்றவற்றிற்கு காப்பீ  வசதி உண் . இவற்றிற்கு வ வாய் அ ப்பைடயில் 
இழப்பீ  வழங்கப்ப ம். ஒ  ஏக்காில் பயிர்ெசய்யப்பட்ட வாைழயால் கிைடக்கும் லாபம், 

தலீட்  ெதாைக அளைவ ெபா த்  இழப்பீ  கிைடக்கும். இயற்ைக சீற்றம், ச்சித்தாக்குதல், 
ேநாய் ேபான்ற காரணங்களால் நஷ்டம் ஏற்ப ம்ேபா  இழப்பீட்ைட ெபறலாம். 
 
நிலப்பரப் , பயிர்வைக, தட்பெவப்ப நிைலைய ெபா த்  விவசாயிகள் ெச த் ம் ெதாைக 
மா படலாம். ஒ  பயிைர விைதத்த பின் அ வைட ெசய்ய ஓராண்  ஆகும் என்றால், அக்காலம் 

ைமக்கும் காப்பீ  ெசய்ய ேவண் ம். ேதாட்டக்கைல பயிர்க க்கு காப்பீ  ெதாைக அதிகம். 
ஏெனனில் அைவ ெசல  மிகுந்தைவ என்பேத காரணம். ஒ  விவசாயி வங்கியில் கடன் ெபற் , 
ஒ  ஏக்கர் நிலத்தில் வாைழத் ேதாட்டம் அைமத்தால், ஒ  ைற காப்பீ  ெதாைகயாக . 19 
ஆயிரத்  603 ெச த்த ேவண் ம். கடன்ெபறாத விவசாயி . 17 ஆயிரத்  642 ெச த்த 
ேவண் ம். வங்கிக் கடன் ெப ேவார் கட்டாயம் காப்பீ  ெசய்ய ேவண் ம். 
 
காப்பீ  ெசய்ய வி ம் ேவார் நிலங்களின் பட்டா, சிட்டா அட்ைட, அடங்கல் ேபான்ற 
ஆவணங்கைள ஒ  ேதசிய வங்கி, வணி கவங்கி, மண்டல கிராம வங்கி அல்ல  ெதாடக்க 
ேவளாண்ைம கூட் ற  வங்கியில் ெகா த்  காப்பீ  ெசய்யலாம். ேம ம் விபரங்க க்கு 
விவசாயத் ைறயின் மாவட்ட இைணஇயக்குனர்கள், னியன் அளவில் உதவி இயக்குனர்கள் 
மற் ம் உதவி அ வலர்கைள அ கலாம்.  



மானாவாாி ப த்தி விைதக்கும்ேபா  கைடபி க்க ேவண் ய ெதாழில் ட்பங்கள் 
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ப த்தியில் ேவர கல் ேநாய், வாடல் ேநாய், இைலக்க கல் ேநாய் என பல்ேவ  ேநாய்கள் 
விைத லம் தாக்குகின்றன. சண வித் க்கள் விைதயின் ேமல் மற் ம் உட் றம் தங்கியி க் 
கின்றன. விைத ைளக்கும்ேபா  சண வித் க்க ம் ைளத்  ேநாயிைன உண்டாக்கி ேசதம் 
விைளவிக்கின்றன. விைத லம் பர ம் ேநாய்கைளத் த க்க விைதேநர்த்திெசய்வ  அவசியம். 
* ப த்தி விைதக்கும் ன் விைதேநர்த்தி ெசய்தல் அவசியம். ஒ  கிேலா விைதக்கு பத்  கிராம் 

தம் சூேடாேமானாஸ் ரசன்ஸ் என்ற உயிாியல் காரணி ெகாண்  விைதப்பதற்கு சற்  
ன்னர் விைதேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம். 

* சம வய ள்ள ரகத்ைத யாவ ம் ேதர்ந்ெத த்  ஏக காலத்தில் (ஒ  வாரத்திற்குள்) விைதத்திட 
ேவண் ம். 
* வயைலச் சுற்றி ம் உள்ள ச்சிக க்கு மாற் ணவாகப் பயன்ப ம் ெச கள், கைளகைள 
அகற்றிச் சுத்தமாக ைவக்க ேவண் ம். 
* ெதா  உரம் மற் ம் ேவப்பம் ண்ணாக்கு இ வ  ச்சி மற் ம் ேநாய் தாக்குதைலக் 
குைறக்கும். (ேவர கல், வாடல், ற் , தண் க்கூன்வண் , தைரக்கூன்வண் , ேவர்ப் ) 
* நன்ைம த ம் ச்சிகளான ெபாாிவண் களின் ெப க்கத்திற்கு ஊ பயிராக தட்ைடப்பய  
பயிாிட ேவண் ம். 
* ஓரப்பயிராக ஆமணக்கு பயிாிட ேவண் ம். அதன் லம் ெராடீனியாப் க்களின் 
தாக்குதைலக் கட் ப்ப த்த ம். ெராடீனியாப் க்களின் தாய் அந் கைளக் கவர்ந்  

ட்ைடயிட ைவக்கும். ட்ைடக ம், இளம் க்க ம் உள்ள ஆமணக்கு இைலகைள பறித்  
அழிக்க ேவண் ம். 
* கிைரேசாபா, குளவிகள் ேபான்ற நன்ைம த ம் ச்சிகளின் ெப க்கத்திற்காக ஊ பயிராக 20 
சால் ப த்திக்கு ஒ  சால் மக்காச்ேசாளம் பயிாிட ேவண் ம். 

ைனவர் எஸ்.ெஜயராஜன் ெநல்சன்,ேபராசிாியர் மற் ம் தைலவர்,ப த்தி ஆராய்ச்சி நிைலயம், 
வில் த் ர்-626 125.  

 

ெவளிநா களில் ம சு அதிகாிப் :தமிழகத்தில் மிளகு விைல உயர்  



மார்ச் 14,2012,00:21  
ேசலம்:இந்திய மிளகுக்கு ெவளிநா களில் ம சு அதிகாித் ள்ளதால், தமிழகத்தில் மிளகு விைல 
கிேலா க்கு, 60 பாய் வைர உயர்ந் ள்ள .உலக நா களில் மிளகு உற்பத்தியில், இந்தியா 

ன்றாம் இடத்தில் உள்ள . இந்தியாவில், மிளகு உற்பத்தில் ேகரளா த டத்தில் உள்ள . 
நடப்பாண் , ேகரளாவி ம், தமிழகத்தில் ேதனி, நாகர்ேகாவில், ஏற்கா , ெகாைடக்கானல், 
ஊட் , ேதக்க  உள்ளிட்ட மைலப்பிரேதசங்களி ம் எதிர்பார்த்த அள  மிளகு விைளச்சல் 
இல்ைல. மிளகு உற்பத்தியில் உலகளவில் பிரசித்தி ெபற்ற பிேரசில், வியட்நாம், இந்ேதாேனசியா, 
மேலசியா ஆகிய நா களி ம், மிளகு விைளச்சல் குைறந் ள்ள . 
 
இதன் காரணமாக அெமாிக்கா, ஐேராப்பிய நா களில், இந்திய மிளகுக்கு வரேவற்  
அதிகாித் ள்ள . இந்தியாவில் உற்பத்தியாகும், 48 ஆயிரம் டன் மிளகில், 22 ஆயிரம் டன் மிளகு 
அெமாிக்கா க்கு ஏற் மதி ெசய்யப்ப கிற .இந்தியாைவ விட, ெவளிநா களில் மிளகுக்கு 
அதிகப யான விைல கிைடப்பதால், வியாபாாிகள் அதிகளவில் மிளைக அெமாிக்க, ஐேராப்பிய 
நா க க்கு ஏற் மதி ெசய்யத் வங்கி ள்ளனர். இதனால், இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் 
மிளகுக்கு தட் ப்பா  ஏற்பட் , கிேலா க்கு, 60 பாய் வைர உயர்ந் ள்ள . கடந்த வாரம் 
கிேலா, 380 பாய்க்கு விற்ற தல் தர மிளகு, தற்ேபா  440 பாய்க்கு விற்பைனயான . 
இரண்டாம் ரகம் கிேலா, 310 பாய்க்கு விற்ற  360 பாய்க்கும், ன்றாம் ரகம் கிேலா, 270 

பாய்க்கு விற்ற , 320 பாய்க்கும் விற்கிற . 
 
இ  குறித்  ேசலம் மிளகு வியாபாாி குணசீலன் கூறியதாவ :ம ந்  தயாாிப்பில் க்கிய பங்கு 
வகிக்கும் மிளகுக்கு, அெமாிக்காவில் க ம் தட் ப்பா  ஏற்பட் ள்ள . அந்நாட் க்கு மிளைக 
ஏற் மதி ெசய்  வந்த பிேரசில், இந்ேதாேனசியா, மேலசியா ஆகிய நா கள் ெசாந்த ேதைவைய 
க த்தில் ெகாண் , மிளகு ஏற் மதிைய குைறத் க் ெகாண்டன. இதன் காரணமாக இந்திய 
மிளகுக்கு தட் ப்பா  ஏற்பட் , விைல உயர்ந் ள்ள . இைத சாதகமாக்கி, வியாபாாிகள் 



மிளைக ப க்கி ைவத் ள்ளனர். ப க்கைல த த்தால் மட் ேம விைல குைறய வாய்ப்  உள்ள . 
இவ்வா  குணசீலன் கூறினார். 
 

வான்ேகாழி வளர்ப்  குறித்  இலவச பயிற்சி 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 14,2012,03:39 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
நாமக்கல்: "நாமக்கல் ேவளாண் அறிவியல் நிைலயத்தில், 15ம் ேததி, "வான் ேகாழி வளர்ப்பில் 
ேநாய் ேமலாண்ைம' என்ற தைலப்பில் ஒ  நாள் இலவச பயிற்சி காம் நடக்க உள்ள ' என, 
அதன் ஒ ங்கிைணப்பாளர் ேமாகன் ெதாிவித் ள்ளார். 
இ குறித்  அவர் ெவளியிட்ட அறிக்ைக: 
நாமக்கல் ேவளாண் அறிவியல் நிைலயத்தில், நாைள (15ம் ேததி) வான்ேகாழி வளர்ப்பில் ேநாய் 
ேமலாண்ைம என்ற தைலப்பில், ஒ  நாள் இலவச பயிற்சி நடக்க உள்ள . பயிற்சியில், 
பண்ைணகளில் வளர்க்கப்ப ம் வான்ேகாழி ரகம், ட்டைமப்  தீவனம் அளிக்கும் ைற, ேநாய் 
த ப்  ைற, த தவி ெசய்தல் உள்ளிட்டைவ குறித்  பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ள . 
பயிற்சியில் விவசாயிகள், பண்ைணயாளர்கள், ஊரக மகளிர் என அைனத்  தரப்பின ம் 
பங்ேகற்கலாம். பயிற்சியில் பங்ேகற்க வி ப்பம் உள்ேளார், இன்  (14ம் ேததி)க்குள் ேவளாண் 
அறிவியல் நிைலயத் க்கு ேநாில் வந்ேதா அல்ல  04286-266345, 266244 மற் ம் 266244 என்ற 
எண்ணில் ெதாடர்  ெகாண்  ெபயர் பதி  ெசய்ய ேவண் ம். 
 

கிேலா .50 க்கு விற்ற மல் ைக 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 14,2012,01:08 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ம ைர :ம ைர மாட் த்தாவணி  மார்க்ெகட் ற்கு, மல் ைக வரத்  சீராக இ ப்பதால், ேநற்  
கிேலா .50க்கு விற்கப்பட்ட . மற்ற  விைல குறித் , சங்கத் தைலவர் ேசா.ராமச்சந்திரன் 
கூறியதாவ  :ஒ  கிேலா பிச்சிப்  .150, கனகாம்பரம் .200, அரளி .40, ேராஜா .50, 
சம்பங்கி .50, மாிக்ெகா ந்  .30, ேகாழிக்ெகாண்ைட .40, ெமட்ராஸ் மல்  .80, 
ெசவ்வந்தி .80, ேகந்தி .20க்கு விற்கப்பட்ட , என்றார். 
 



கைள கட் ம் திராட்ைச 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 14,2012,01:07 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ம ைர :ம ைரயில் திராட்ைச சீசன் கைளகட் ள்ள ேபாதி ம், விைல குைறயவில்ைல. ேநற்  
ஒ  கிேலா பன்னீர் திராட்ைச .40, மஸ்கட் திராட்ைச .100, ேசானா திராட்ைச .70க்கு 
விற்கப்பட்ட . 
மற்ற பழங்கள் விைல குறித் , யாைனக்கல் வியாபாாி ெசந்தில் கூறியதாவ  : வாஷிங்டன் 
ஆப்பிள் .140, நி சிலாந்  ஆப்பிள் .160, சீனா ஆப்பிள் .140, நாக் ர் ஆரஞ்சு .60, 
மால்டா ஆரஞ்சு .60, அன்னாசி .30, பப்பாளி .15, தர் சணி .12, சீனா ேபாிக்காய் .90, 
சப்ேபாட்டா .20, கிர்னிப்பழம் .30, ாியன் பழம் .400, ெநல் க்காய் .40, கா ல் 
மா ைள .160, சீட்ெலஸ் மா ைள .110க்கு விற்கப்பட்ட , என்றார். 
 

விவசாயிகளின் இழப்ைப ஈ கட்ட திய திட்டம் 
 
First Published : 14 Mar 2012 12:00:00 AM IST 
 

 தில் , மார்ச் 13: விவசாயிகளின் இழப்ைப ஈ கட்ட திய திட்டம் 
அமல்ப த்தப்பட் ப்பதாக மத்திய ேவளாண் அைமச்சர் சரத் பவார் மக்களைவயில் 
ெசவ்வாய்க்கிழைம கூறினார். 
குறிப்பிட்ட சில மாநிலங்களில் உ ைளக்கிழங்கு, ெவங்காயம் ஆகியவற்றின் விைல 

ழ்ச்சியைடந்தி ப்பதால் விவசாயிகள் ெப ம் இழப்ைபச் சந்தித்  வ வதாக மக்களைவயில் 
எம்.பி.க்கள் ெதாிவித்தனர். 
இதற்குப் பதிலளித் ப் ேபசிய அைமச்சர் சரத் பவார், இப் பிரச்ைனக்குத் தீர்  கா ம் வைகயில் 
மத்திய ேவளாண் அைமச்சகம் சார்பில் "சந்ைத உதவித் திட்டம்' அமல்ப த்தப்பட் ள்ள , 
இதன்ப  விவசாயிகள் எதிர்ெகாள் ம் இழப்ைப மத்திய, மாநில அரசுகள் சாிசமமாகப் பகிர்ந்  
ெகாள் ம் என்  விளக்கமளித்தார். 
மத்திய அரசின் ேதசிய ேவளாண் கூட் ற ச் சந்ைத கூட்டைமப்  சார்பில் இத் திட்டம் 
ெசயல்ப த்தப்பட்  வ கிற . விவசாயிகள் அைனவ ம் இத் திட்டத்தில் பயனைடயலாம் என்  
அவர் ேம ம் கூறினார். 



ெவங்காயம், உ ைளக்கிழக்கு விைல ழ்ச்சி ெதாடர்பாக கர்நாடகம், உத்தரப் பிரேதச மாநில 
அரசுகள் மத்திய அரசிடம் இ வைர எந்த உதவிைய ம் ேகாரவில்ைல என் ம் அவர் 
குறிப்பிட்டார். 
 

பாமாயில் விைல அதிகாிப்  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 14,2012,01:04 IST 

ம ைர :உற்பத்திைய விட, ேதைவ அதிகமாக இ ப்பதால் ம ைரயில் பாமாயில் விைல 
ட்ட க்கு .2 அதிகாித்த . 

ஜனவாியில் ட்டர் .59க்கு விற்ற பாமாயில், பிப்ரவாியில் .58க்கு விற்கப்பட்ட . கடந்த 
வாரம் .60 ஆக அதிகாித்த நிைலயில், ேநற்  .61க்கு விற்கப்பட்ட . 
மற்ற எண்ெணய் விைல குறித் , எண்ெணய் வியாபாாிகள் சங்க நிர்வாகி கி ஷ்ண ர்த்தி 
கூறியதாவ  : ேநற்  ஒ  ட்டர் கடைல எண்ெணய் .105, வனஸ்பதி .61, ைரஸ்பிரான் 
ஆயில் .70, சூாியகாந்தி எண்ெணய் .23, ேதங்காய் எண்ெணய் .86, நல்ெலண்ெணய் .130, 

ம்ைப நல்ெலண்ெணய் .145க்கு விற்கப்பட்ட , என்றார். 
 

விவசாயிக க்கு இ ெபா ட்கள் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 14,2012,00:16 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெகாைடக்கானல் :ேதாட்டக்கைல உதவி இயக்குனர் கி÷ஷார் கூறிய : 
ஒ  ேகா  75 லட்சம் மதிப்பில், உயர்ரக விைத, உரங்கள், ச்சி ெகால் , ஞ்சான ம ந் கள் 
வழங்கப்பட உள்ளன. தற்கட்டமாக ெகாைடக்கானல், வில்பட் , ம்பாைற, கூக்கால், ண் , 
மன்னவ ர் கிராமங்களில் விவசாயிகைள ேதர்  ெசய்யஉள்ேளாம். இதில் பயன் அைடய 
வி ம் ேவார், சிட்டா, அடங்கல் நக டன் விண்ணப்பிக்க ேவண் ம், என்றார். 
 

ைகயிைல சாகுப யால் க ப்பட்  ேதைவ அதிகாிப்  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 14,2012,02:00 IST 



 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாபிெசட் பாைளயம்: ேகாைட ெவயில் காரணமாக ேகாபி மற் ம் நம்பி ர் பகுதியில் பைன 
க ப்பட்  உற்பத்தி பாதிக்கப்பட் ள்ள . ைகயிைல சாகுப  அதிகாிப்பால் க ப்பட்  ேதைவ 
அதிகாித் ள்ள . 
தமிழகத்தில் கள் இறக்க தைட விதிக்கப்பட்டதால், க ப்பட்  உற்பத்தியில், ஆயிரத் க்கும் 
ேமற்பட்ட விவசாயிகள் ஈ பட் ள்ளனர். மார்ச், ஏப்ரல், ேம மாதங்களில் பைன மரங்களில் 
இ ந் ம், ஜூன் தல் அக்ேடாபர் வைர ெதன்ைனயில் இ ந் ம் பதநீைர இறக்கி, க ப்பட்  
தயாாிக்கப்ப கிற . 
ேகாபி பகுதிக்குட்பட்ட ேகாபி, சி வ ர், காட் ச்சாைல, மீன் கிண , காக்கிப்பாைளயம், 
கு மந் ர், குன்னத் ர், கடத் ர், அய ர், மல் பாைளயம், நாிக்குட்ைட, அைலயபாைளயம், 
சன்னகுழி, பாலபாைளயம், ேகாசனம், தாழ்குனி, ெகாளப்ப ர், தீர்த்தாம்பாைளயம், 
ெகட் ெசவி ர், நம்பி ர் பகுதிகளில் அதிகளவில் பைன மரங்கள் உள்ளன. வானம் பார்த்த 

மியான இப்பகுதிகளில் பைன ெதாழிைல நம்பி, 20 ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள் 
உள்ளன. 
பைன பதநீ க்கு தற்ேபா  சீஸன் என்பதால், ேகாபி, சி வ ர் பகுதிகளில் க ப்பட்  ெவல்லம் 
உற்பத்தி சூ பி த் ள்ள . ேபாதிய மைழ இல்லாததால் பைனமரங்களில் பதநீர் உற்பத்தியில் 
பாதிப்  ஏற்பட் ள்ள . ஒ  பைன மரத்தில் தின ம் ஆ  ட்டர் பதநீர் கிைடக்கும். தற்ேபா , 
இரண்  ட்டர் மட் ேம கிைடக்கிற . 18 ட்டர் பைன பதநீைர காய்ச்சினால்தான் 10 கிேலா 
க ப்பட்  கிைடக்க வாய்ப் ண் . மைழ காரணமாக பதநீர் உற்பத்தி குைறவால், க ப்பட்  
உற்பத்தி ம் குைறந்  விட்ட . 
பைன க ப்பட்  வரத்  குைறந்  வ வதால் விைல கணிசமாக உயர்ந் ள்ள . கிேலா, 50 தல் 
60 பாய் வைர விைல கிைடக்கிற . 
ேகாபி, நம்பி ர் உள்பட சுற் வட்டார பகுதிகளில் நடப்பாண்  அதிகளவில் ைகயிைல 
பயிாிடப்பட் ள்ள . ைகயிைலைய பதப்ப த்த, பைன க ப்பட்  அவசியம் ேதைவ. 
ேகரளா க்கும் அதிகளவில் பைன க ப்பட்  ஏற் மதியாகிற . இந்நிைலயில் க ப்பட்  
உற்பத்தி குைறவால், வ ம் மாதங்களில் விைல ேம ம் உயர வாய்ப் ண் . இதனால் ேகாபி 
உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் பைன க ப்பட் ைய உற்பத்தி ெசய்வதில் தீவிரம் 
காட்  வ கின்றனர். 
க ப்பட்  உற்பத்தியாளர்கள் கூறியதாவ : 
ேகாைட ெவயில் அதிகாித் ள்ளதால் பதனீர் உற்பத்தி ெவகுவாக குைறந் ள்ள . ஜனவாி தல் 
ேம மாதம் வைர சீஸன் காலமாகும். மைழ ெபய்  குளிர்ச்சியான காலங்களில் ஒ  மாதத்தில் 
இரண்  தல் எட்  ட்டர் பதனீர் கிைடக்கும். ேகாைட காலத்தில் ஒ  ட்டர் பதனீர் 
கிைடப்பேத அாிதாக உள்ள . க ப்பட்  உற்பத்தி பாதிக்கப்பட் ள்ள . 



பைன ெவல்லம் வரத்  குைற  காரணமாக நடப்பாண்  வக்கத்திேலேய, 10 கிேலா 
க ப்பட் , 500 தல் 550 பாய் வைர விைல ேபான . இப்பகுதியில் உற்பத்தியாகும் 
க ப்பட்  ேகரளா க்கு ஆ ர்ேவத ம ந்  தயாாிக்க ம், தமிழகத்தில் ைகயிைல 
பதப்ப த்த ம் பயன்ப கிற . இதனால், க ப்பட்  ேதைவ அதிகாித் ள்ள . ேகாைடயில் 
உற்பத்தி ேம ம் பாதிக்கும். விைல உயர வாய்ப் ள்ள .இவ்வா  அவர்கள் கூறினர். 
 

கைளெய க்கும் க விையபயன்ப த் ம் விவசாயிகள் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 13,2012,23:58 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேதனி :விவசாயிகள் மத்தியில் கைளெய க்கும் க வியின் பயன்பா  அதிகாித்  வ கிற . 
விவசாய கூ  ெதாழிலாளர்கள் பற்றாக்குைற ஏற்பட் ள்ள நிைலயில் மாற்  வழி ைறகைள 
விவசாயிகள் ேதட ேவண் ய நிர்பந்தம் ஏற்பட் ள்ள .  
தற்ேபா  விவசாயிகள் மத்தியில் பிரபலமாகி வ ம் க வி கைளெய க்கும் க வி. இதன் விைல 
22 ஆயிரம் பாய். இதில் 50 சத தம் விவசாய ெபாறியியல் ைற மானியம் வழங்குகிற . பல 
பணியாளர்கள் ெசய் ம் ேவைலைய ஒ  கைளெய க்கும் க வி ெசய்  த்  வி கிற . 
இதனால் விவசாயிக க்கு ெசல  குைறவேதா , பணிக ம் ேவகமாக தைடயின்றி 
நடக்கின்றன. எனேவ ெபாியகுளம், ேபா , ேதனி பகுதி விவசாயிகள் அதிகள  கைளெய க்கும் 
க விைய பயன்ப த்தி வ கின்றனர். 
 

பப்பாளி பால் உற்பத்தி சூ பி த்த  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 13,2012,22:47 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெபாங்க ர் : ெபாங்க ர் வட்டாரத்தில் மா ப் ச்சி ெதால்ைல தீர்ந்ததால், பப்பாளி பால் 
உற்பத்தி சூ பி த் ள்ள . 
ெபாங்க ர் வட்டாரத்தில், பப்பாளியில் இ ந்  பால் எ ப்பதற்காகேவ, அதிகளவில் சாகு ப  
ெசய் யப்ப கிற . பப்பாளி பால், ம ந் , அழகுசாதன ெபா ட்கள், ேபஸ்ட் உள்ளிட்ட ெபா ட் 
கள் தயாாிக்க பயன்ப வதால், இதற்கு எப்ேபா ம் கிராக்கி நில கிற . ேகாைவைய ேசர்ந்த 
தனியார் நி வனம் விவசாயிகளிடம் இ ந்  பப்பாளி பாைல ேநர யாக ெகாள் தல் ெசய் , 
ப டராக மாற்றி, ெவளிநா க க க்கு ஏற் மதி ெசய்கிற . 



கடந்த சில ஆண் களாக மா ப் ச்சி தாக்குதல் தீவிரமைடந்ததால், பப்பாளி மரங்கள் அழிந்தன. 
இதனால், பப்பாளி சாகுப  ெசய்வைத விவசாயி கள் ைகவி ம் நிைல ஏற்பட்ட . ெபாங்க ர் 
ெதாட்டம்பட் , ேமட் க் கைட, தாரா ரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இ ந்த, பப்பாளி பால் 
ெகாள் தல் நிைலயங்க ம் டப்ப ம் நிைல ஏற்பட்ட . 
கடந்தாண்  ஓரள  மைழ ெபய்ததா ம், மா ப் ச்சிகைள கட் ப்ப த் ம் ஒட் ண்ணிகைள 
ேவளாண் ைற மற் ம் ேவளாண் பல்கைல சார்பில் விவசாயிக க்கு வினிேயாகம் ெசய் 
ததா ம், மா ப் ச்சிகளின் இனப்ெப க்கம் ெப மளவில் கட் ப்ப த்தப்பட்ட . 
இதனால், மீண் ம் பப்பாளி சாகுப யில் விவசாயிகள் ஈ பட் ள்ளனர். கடந்தாண்  சாகுப  
ெசய்த பப்பாளி மரங்கள் தற்ேபா  காய்ப் க்கு வந் ள்ளன. இதனால், பப்பாளி பால் எ க்கும் 
ெதாழி ம் சூ பி த் ள்ள . பால் எ ப்பதில் ேதர்ச்சி ெபற்ற ெதாழிலாளர்கள் லம் பப்பாளி 
பால் எ க்கப்ப கிற . 
தற்ேபா , தாரா ரம், ஒட்டன்சத்திரம், உ மைல, காங்கயம் உள்ளிட்ட பல்ேவ  பகுதிகளி ம் 
பப்பாளி பால் ெகாள் தல் ெசய்யப்ப கிற . ேகாைவ, தி ப் ர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 
இ ந்  மாதந்ேதா ம் 25 டன் வைர பால் உற்பத்தி நடக்கிற . விவசாயிகளிடம் இ ந்  ஒ  
கிேலா பப்பாளி பால் 150 பாய்க்கு ெகாள் தல் ெசய்யப்ப கிற . பப்பாளி மரங்கள் 20 
மாதங்கள் வைர காய்க்கும் திற ள்ள . இதி ந்  ஒ  ஏக்கர் பப்பாளியில் ஆண் க்கு ஒ  டன் 

தம் பால் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கிற . 
 

விைல இல்லாததால் மஞ்சள் விவசாயிகள் ேசாகம் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 13,2012,23:34 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தி ப் ர் : மஞ்சள் விைல குைறந் ள்ளதால், ஏக்க க்கு 75 ஆயிரம் பாய் வைர நஷ்டம் 
ஏற்பட் ள்ளதாக மஞ்சள் சாகுப  ெசய் ள்ள விவசாயிகள் ேவதைனேயா  ெதாிவித்தனர். 
தி ப் ர், ேகாபி, ஈேரா , தாரா ரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒ  லட்சம் ஏக்கர் வைர மஞ்சள் 
சாகுப  ெசய்யப்ப கிற . 10 மாத சாகுப  பயிரான மஞ்ச க்கு கடந்தாண்  நிலவிய விைல 
காரணமாக அதிக லாபம் கிைடக்கும் என எதிர்பார்த் , இப்பகுதிகளில் அதிகள  சாகுப  
ெசய்யப்பட் ள்ள . மற்ற பயிர் சாகுப ையவிட, மஞ்சள் சாகுப க்கு தலீ  அதிகம் 
என்பேதா , விைளவிக்கும் பணி மட் மன்றி, அ வைடக்குபின், அைத பக்குவப்ப த்தி, 
விற்பைனக்கு தயார் ெசய்வ ம் மிகப்ெபாிய பணியாக உள்ள . 
ேவர், மண் டன் காணப்ப ம் மஞ்சள் விர , கட்ைட என இரண்  வைகயாக 
பிாிக்கப்ப கிற . இைத விற்பைனக்கு தயார் ெசய்ய, த ல் நீராவி லம் மஞ்சள் 



ேவகைவக்கப்ப கிற . அதன்பின், 15 நாட்கள் வைர காயைவத் , இயந்திரங்கள் லம் பாலீஷ் 
ெசய்யப்ப கிற .கடந்தாண்  விைதப்பின்ேபா , மஞ்சள் குவிண்டால் 17 ஆயிரம் வைர விற்  
வந் ள்ள . தற்ேபா , குவிண்டால் 2,800 தல் 3,000 பாய் வைர மட் ேம விற்கிற . 
வழக்கமானைதவிட இந்தாண்  மகசூ ம் குைறந் , ஏக்க க்கு சராசாியாக 20 குவிண்டால் 
மட் ேம கிைடத் ள்ள . இவ்வா  மஞ்சள் சாகுப க்கு விைதப்  தல் விற்பைனக்கு தயார் 
ெசய் ம் வைர, ஏக்க க்கு 1.50 லட்சம் பாய் வைர ெசலவழித்த விவசாயிகள், தற்ேபா  விைல 
குைறந் ள்ளதால், தலீட்ைட எ க்க  யாமல், நஷ்டத்ைத சந்தித் ள்ளனர். அ வைட 
ெசய் ம் கூ  கூட கிைடக் கா  என்பதால், பலர் அ வைட பணிகைள வக்காமல் உள்ளனர். 
விவசாயிகள் கூறியதாவ : மஞ்சள் சாகுப க்கு விைத, உரம், கைள எ த்தல் என 80 ஆயிரம் 

பாய் வைர ெசலவாகி ள்ள . அ வைட ெசய்ய ேதாைக உாிக்க, ெவட்  எ க்க 20 ஆயிரம் 
பாய், மஞ்சள் ேவக ைவக்க விறகு, ஸ்டீம் பாய்லர் ரம் க்கு 55 பாய், பாலீஷ் என அ வைட 

ெசய்வதற்கான அைனத்  பணிக க்கும் 70 ஆயிரம் பாய் ெசலவாகிற . வழக்கமாக 
ஏக்க க்கு 30 குவிண்டால் வைர மஞ்சள் மகசூல் இ க்கும்.  
இந்தாண்  15 தல் அதிகபட்சமாக 25 குவிண்டால் மட் ேம மகசூல் கிைடத் ள்ள . 
கடந்தாண்  மஞ்ச க்கு கிராக்கி அதிகள  இ ந்த . குவிண்டால் 17 ஆயிரம் பாய் தல் 20 
ஆயிரம் பாய் வைர விைல கிைடத்த . தங்கத் க்கு இைணயாக விைல ஏறி வந்ததால், 
அதிகள  மஞ்சள் சாகுப  ெசய்யப்பட்ட . தற்ேபா , குவிண்டால் 2,800 தல் 3,000 பாய் 
வைர மட் ேம விற்  வ கிற . ஒவ்ெவா  விவசாயிக்கும் லட்சக்கணக்கான பாய் நஷ்டம் 
ஏற்பட் ள்ள . மஞ்ச க்கு ஆதார விைல நிர்ணயித் , அரேச ெகாள் தல் ெசய்ய ேவண் ம், 
என்றனர்.  
 

இலவம் மரத்தில் ெகாத்  ெகாத்தாய் காய்த்  ெதாங்கும் பஞ்சு காய்கள் 
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அவ ர்ேபட்ைட :ேமல்மைலய ாில் இலவம் மரத்தில் ெகாத்  ெகாத்தாய் பஞ்சு காய்கள் 
காய்த் ள்ளன. 
ேமல்மைலய ர் வள்ளலார் சைப அ கில் ஏராளமான இலவம் மரங்கள் வளர்ந் ள்ளன. 
இங்குள்ள இலவம் மரங்களில் ெகாத்  ெகாத்தாக பஞ்சு காய்கள் விைளந்  ெதாங்குகின்றன. 
இலவம் பஞ்சு ெமத்ைதகள், தைலயைணகள் ெசய்வதற்கு பயன்ப த்தப்ப கின்றன.  
மிக மி வாக காணப்ப ம் இந்த பஞ்சின் விைல ம் மார்க்ெகட் ல் அதிகாித் க் ெகாண்ேட 
வ கிற . இைல உதிர்காலம் என்பதால் மரத்தில் இைலகள் உதிர்ந்  ெவ ம் காய்கள் மட் ம் 



பச்ைச நிறத்தில் காணப்ப கிற . 
இன் ம் ஒ  மாதத்திற்கு பின், பக்குவமான நிைலயில் காய்ந்  காய்கள் ெவ க்கும் நிைல 
ஏற்ப ம். இந்தாண்  இலவம் மரத்தில் அதிக விைளச்சல் ஏற்பட் ள்ளதாக இப்பகுதி மக்கள் 
கூ கின்றனர் 
 

விவசாய சாகுப க்கு ேதைவயான உரங்கள் விற்பைனக்கு தயார் நிைல 
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வி ப் ரம் :வி ப் ரம் மாவட்டத்தில் விவசாய சாகுப க்கு ேதைவக்கும் அதிகளவில் உரங்கள் 
இ ப்  ைவக்கப்பட் ள்ளதால், விவசாயிகள் வாங்கி பயன்ெபற அறி த்தப்பட் ள்ள . 
இ  குறித்  ேவளாண்ைம இைண இயக்குனர் ேசகர் ெவளியிட் ள்ள ெசய்திக்குறிப் : 
வி ப் ரம் மாவட்டத்திற்கு ஆண்  ேதா ம் காாீப், ரபி ப வ சாகுப க்கு ேதைவயான 
உரங்களின் பட் யல் ேவளாண் ஆைணயகத்திற்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட் , ெபறப் ப ம். 
இதற்ேகற்ப வ ம் காாீப் (2012ம் ஆண் ) ப வ பயிர் சாகுப க்கு ேதைவயான உரங்கள் 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் , விவசாயிகளின் உபேயாகத்திற்கு வழங்கப்ப ம். இந்தாண்  தாேன 

யல் பாதிப்பிற்கு பின் விவசாயிகள் சாகுப  ெசய்ய ேதைவயான அைனத்  வைக உரங்க ம் 
தட் ப்பா ன்றி கிைடக்க ஏற்பா  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
அைனத்  பகுதிக க்கும் கிைடக்க ேபா மான அள  இ ப்  ெபறப்பட் , விநிேயாகம் 
ெசய்யப்ப கிற . காாீப் ப வத்திற்கு ேதைவ யான ாியா, .ஏ.பி., ெபாட்டாஷ், காம்ப்ளக்ஸ் 
உரங்கள் இ ப்  ெபறப்பட் , ேசமிப்  கிடங்குகளில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
தற்ேபா  ேவளாண்ைம கூட் ற  வங்கிகளில் ாியா 1069 ெமட்ாிக் டன் ம், ெபாட்டாஷ் 749 
ெமட்ாிக் டன் ம், காம்ப்ளக்ஸ் 644 ெமட்ாிக் டன் ம் இ ப்  ைவக்கப்பட் ள்ள . 
இேதேபால் தனியார் உர விற்பைன நிைலயங்களில் ாியா 6608 ெமட்ாிக் டன் ம், .ஏ.பி., 
1525 ெமட் ாிக் டன் ம், ெபாட்டாஷ் 1655 ெமட்ாிக் டன் ம், காம்ப் ளக்ஸ் 5620 ெமட்ாிக் 
டன் ம் இ ப்  ைவக்கப்பட் ள்ள . 
மாவட்டத்தில் தற்ேபா  சாகுப  ெசய்யப்பட உள்ள பயிர்களின் ேதைவக்கு அதிகமாகேவ 
உரங்கள் இ ப்  உள்ள . விவசாயிகள், ஒவ்ெவா  உரத்தின் ட்ைடயி ம் குறிப்பிட் ள்ள 
விற்பைன விைலைய மட் ம் ெச த்தி உரங்கள் வாங்கி பயன்ப த்திக் ெகாள்ளலாம். 
 

ேகாைடயில் அதிக மகசூல் த ம் 2 வைக காய்கறிகள் 
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தி வள் ர் :கத்தாி, ெவண்ைட ஆகிய காய்கறிகைள ேகாைடயில் பயிர் ெசய்தால், அதிக மகசூல் 
கிைடக்கும் என ேவளாண் ேபராசிாியர்கள் ெதாிவித் ள்ளனர். 
இ குறித் , தி ாில் உள்ள தமிழ்நா  ேவளாண்ைம அறிவியல் நிைலயத்தின் தைலவர் 
ேதவநாதன், ேபராசிாியர் த் ராம ங்கம் ஆகிேயார் கூறியதாவ : 
ஒவ்ெவா  ப வ காலத்திற்ேகற்ற பயிர்கைள பயிர் ெசய்தால், அதிக மகசூைல ெபறலாம். 
தற்ேபா , ேகாைடக்காலம் வங்கி ள்ள .  
இக்காலத்தில் பயிர் ெசய்ய ெவண்ைட ம், கத்தாி ம் உகந்த காய்கறிகள் 

ாிய ஒட்  ரகங்கள் 
கத்தாியில் அர்கா நவ்ஜீத், அப்சரா, சாயா, சியாமல் என ஆ  ரகங்கள் உள்ளன. 
ெவண்ைடயில் சக்தி, ேசானாஸ், .எஸ்., 7109 ஆகிய இ  ரகங்கள் உள்ளன. 
கத்தாி பயிர் ெசய்ய ேம - ஜூன், அக்ேடாபர் - சம்பர், ஜனவாி - ேம ஆகிய மாதங்க ம், 
ெவண்ைட பயிர் ெசய்ய பிப்ரவாி - ஏப்ரல், ஜூன் - ஆகஸ்ட் ஆகியைவ உகந்த மாதங்களாகும். 
விைதயள  
ெவண்ைட ஒ  ெஹக்ேட க்கு, 1.8 கிேலா ம், கத்தாி ஒ  ெஹக்ேட க்கு, 200 கிரா ம் 
பயன்ப த்த ேவண் ம். 
கத்தாிக்கு .விாி , 4 கிராம், சூேடாேமானாஸ் 10 கிராம், அேசாஸ்ைபாில்லம், 100 கிராம், 
பாஸ்ேபா பாக்டீாியா, 100 கிராம் ஆகியைவ ம், ெவண்ைடக்கு .விாி , 4 கிராம், 
அேசாஸ்ைபாில்லம், 400 கிராம் ஆகிய அள ள்ள உரங்கைள ெகாண்  விைத ேநர்த்தி ெசய்ய 
ேவண் ம். தின ம் ஒ மணி ேநரம் அல்ல  ேதைவக்ேகற்ப ெசாட் நீர் பாசனம் லம் 
நீர்ப்பாய்ச்ச ேவண் ம். 
கத்தாி, ெவண்ைட ெச க்கு காய்த் ைளப்பான், சிலந்தி ேபன், சிவப்  சிலந்தி ேபன், 
இைலப் ள்ளி ேநாய், மஞ்சள் நரம்  ேநாய் மற் ம் சாம்பல் ஆகிய ேநாய் தாக்கும்.  
இவற்ைறக் கட் ப்ப த்த, கார்பாில், ேராபிேனாபாஸ், குயினல்பாஸ், ெபவிஸ் ன் ஆகிய 

ச்சிக்ெகால்  ம ந் கைள பயன்ப த்த ேவண் ம். 
அ வைட 
ெவண்ைட பயிாிட்ட, 90 தல் 100 நாட்களி ம், கத்தாி பயிாிட்ட, 50 தல் 120 நாட்களி ம் 
அ வைட ெசய்யலாம். ெவண்ைட ஒ  ெஹக்ேட க்கு, 25-30 டன் ம், கத்தாி ஒ  
ெஹக்ேட க்கு, 50-60 டன் ம் மகசூல் கிைடக்கும். 
 

ெவள்ைள ண்  25 பாய்க்கு கூவிக் கூவி விற்பைன 
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கடந்த சில மாதங்க க்கு ன் , ஒ  கிேலா, 300 பாய் வைர விற்ற ெவள்ைள ண்  
தற்ேபா , விைல சாி  ஏற்பட்டதால், சாைலேயாரம், 25 பாய்க்கு கூவி, கூவி விற்பைன 
ெசய்யப்ப கிற . 
சைமயல் ெபா ட்களில் க்கியமானதாக க தப்ப ம் ெவள்ைள ண்  விைல, கடந்த நான்கு 
மாதங்க க்கு ன்  உச்சத்ைத அைடந்த . ன் எப்ேபா ம் இல்லாத அளவிற்கு, 260 தல், 
300 பாய் வைர விற்பைனயான . இதனால், ெவள்ைள ண்ைட, சாமானியர்கள் 
நிைனத் க்கூட பார்க்க யாத நிைல ஏற்பட்ட . 
இரண்  மாதம் வைர நீ த்த இந்த விைல உயர் , உற்பத்தி அதிகாிப்பால், மார்க்ெகட் ற்கு 
வரத்  அதிகாித்தைதத் ெதடார்ந்  ெவள்ைள ண் ன் விைல ப ப்ப யாக குைறந்த . 
தற்ேபா , தல் ரகம் ண்  கிேலா, 50 பாய்க்கும், அதற்க த்த ரகம், 25 தல் 40 பாய் வைர 
விற்பைனயாகிற . 
விைல குைறவால், தற்ேபா  தி வள் ர் மாவட்டத்தில் ஆங்காங்ேக, சாைலேயாரம் ெவள்ைள 

ண் கள் மைல ேபால் குவிக்கப்பட் , விற்பைன ெசய்யப்ப கிற . 
இ  குறித்  ண்  வியாபாாி ஒ வர் கூ ம்ேபா , ""தற்ேபா  ேகாயம்ேப  மார்க்ெகட் க்கு 
அதிகளவில் ண்  வரத்  அதிகாித் ள்ள . நாங்கள், ெமாத்தமாக வாங்கி, கிேலா 25 பாய் 

தம் சில்லைரயில் விற்பைன ெசய்கிேறாம்,'' என்றார். 
 

ெதன்னங்கீற்  விற்பைன அேமாகம்: விைலேயா கி கி  உயர்  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 13,2012,22:58 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாைட ெவயிைல சமாளிக்க கிராம மக்கள் அதிகளவில் ெதன்னங்கீற்  வாங்கி 
உபேயாகிக்கின்றனர். இதனால், அதன் விைல கி கி ெவன உயர்ந் ள்ள . 
தி வள் ர் மாவட்டத்தில், சில நாட்களாக நா க்கு நாள் ெவயி ன் தாக்கம் அதிகாித்  
வ கிற . ேம ம், பகல் ேநரத்தில் அனல் காற் ம் சுகிற . இதனால், குழந்ைதகள் மற் ம் 

திேயார் பகல் ேநரத்தில் நிம்மதியாக உறங்க யாமல் க ம் அவதிப்ப கின்றனர். 
ெவயில் அதிகாிப்  
காைல 9 மணி தல் மாைல 6 மணி வைர, ெபா மக்கள் ெவயி க்கு பயந்  ட்ைட விட்  
ெவளிேய வர அச்சப்ப கின்றனர். தற்ேபா  அ க்க  ஏற்ப ம் மின் தைடயால் மின் 



விசிறிகைள ம் இயக்க யாமல் கிராம மக்கள் அவதிப்ப கின்றனர். அப்ப ேய மின் 
விசிறிகைள இயக்கினா ம், அதி ம் அனல் காற்  தான் சுகிற . 
ெதன்னங்கீற்றில் பந்தல் 
ெவயி ன் தாக்கத்ைத த க்க கிராம மக்கள் தங்கள் ட் ன் ன் ம், ேமற்கூைரகளி ம் 
குளிர்ச்சிக்காக ெதன்னங்கீற்  வாங்கி பந்தல் மீ  ேபாட்  வ கின்றனர். மா  களில் 
வசிப்பவர்கள் சிலர், ெமாட்ைட மா யில், ெதன்னங்கீற்றில் கு ைச அைமத்  வ கின்றனர்.  
ேகாவில்களி ம் பக்தர்கள் வசதிக்காக, ேகாவில் வளாகத்தில் ெதன்னங்கீற்றால் பந்தல் 
அைமக்கப்ப கிற . இதனால், ெதன்னங்கீற்றின் விைல அதிகாித்  வ கிற . 

ன்  மடங்கு உயர்  
கடந்தாண் , 25 கீற் கள் ெகாண்ட ஒ  கட் , 30 பாய் தல், 50 பாய் வைர விற்கப்பட்ட . 
ஆனால் தற்ேபா , 25 கீற் கள் ெகாண்ட கட் , 100 பாய் தல், 150 பாய் வைர 
விற்கப்ப கிற .  
இதனால், ெதன்னங்கீற்  தட் ப்பா ம் சில பகுதிகளில் ஏற்பட் ள்ள .  
ெகா த் ம் ெவயிலால் ெதன்னங்கீற்றின் விைல ம் கி கி ெவன உயர்ந் ள்ளதால், ந த்தர 
மக்கள் ேகாைட ெவயிைல எப்ப  சமாளிப்ப  என தவிக்கின்றனர். 
இ குறித்  ெதன்னங்கீற்  வியாபாாி ேபரம்பாக்கம் ேசகர் கூ ம்ேபா , ""தற்ேபா  ெவயில் 
அதிகாித்  வ வதால், ெதன்னங்கீற் க க்கு தட் ப்பா  ஏற்பட் ள்ள .  
இதனால், ெதன்னங்கீற் கைள பள்ளிப்பட் , ஆந்திர மாநிலம் சித் ர், காளஹஸ்தி உட்பட 
பல்ேவ  பகுதிக க்கு ெசன்  ெமாத்தமாக வாங்கி லாாியில் ெகாண்  வந்  விற்பைன 
ெசய்கிேறாம்.  
லாாியில் ெகாண்  வ ம் வாடைக ம் அதிகாித் ள்ளதால், ெதன்னங்கீற் கள் விைலைய 
அதிகாித்  விற்க ேவண் ள்ள ,'' என்றார். 
 

 

 

è£ô£õFò£ù M¬îè¬÷ MŸ°‹ MŸð¬ùò£÷˜ e¶ ïìõ®‚¬è M¬î ÝŒ¾ ¶¬í 
Þò‚°ù˜ â„êK‚¬è  

«è£¬õ, ñ£˜„.14& 

è£ô£õFò£ù M¬îè¬÷ MŸ°‹ MŸð¬ùò£÷˜èœ e¶ ïìõ®‚¬è â´‚èŠð´‹ â¡Á 



M¬î ÝŒ¾ ¶¬í Þò‚°ù˜ â„êK‚¬è M´ˆ¶œ÷£˜. 

Þ¶ ªî£ì˜ð£è «è£¬õ ñ£õ†ì M¬î ÝŒ¾ ¶¬í Þò‚°ù˜ ªð£¡Â„ê£I 

ï«ìê¡ ªõOJ†´œ÷ ªêŒF‚ °PŠH™ ÃPJ¼Šðî£õ¶:& 

MŸð¬ù àKñ‹  

«è£¬õ, F¼ŠÌ˜ ñŸÁ‹ côAK ñ£õ†ìˆF™ àœ÷ Ü¬ùˆ¶ M¬î MŸð¬ùò£÷˜èœ 

î£ƒèœ M¬î MŸð¬ù àKñƒè¬÷ è£ô£õFò£°‹ «îF‚° º¡«ð ¹¶ŠHˆ¶‚ 

ªè£œ÷ «õ‡´‹. M¬î õEè àKñ‹ 3 Ý‡´èÀ‚° ªê™ôˆî‚èî£°‹. 

¹¶ŠHˆî½‚° àKò è†ìíˆ ªî£¬è Ï.20&ä àKò èí‚° î¬ôŠH™ ªê½ˆF 

M‡íŠH‚è «õ‡´‹.  

àKñ‹ Þ™ô£ñ«ô£ Ü™ô¶ ¹¶ŠH‚è£ñ«ô£ M¬î MŸð¬ù ªêŒî£™ M¬î 

è†´Šð£´ Ý¬í ê†ìŠð® ïìõ®‚¬è â´‚èŠð´‹.  

M¬î ñ£FKèœ  

M¬îè¬÷ MŸð¬ù ªêŒ»‹ «ð£¶, MŸð¬ù óYF™ M¬î õ£ƒ°‹ Mõê£JèO¡ 

ªðò˜, óè‹, º¿ ºèõK, ðJ˜, óèˆF¡ ªðò˜, °Mò™ â‡, è£ô£õF «îF, Mõê£J, 

MŸð¬ùò£÷˜èO¡ ¬èªò£Šð‹ ÝAò¬õ ÜõCò‹ Þ¼‚è «õ‡´‹. 

«ñ½‹ åšõ£¼ ñ£îº‹ 5&‰ «îF‚°œ M¬î Þ¼Š¹ ñŸÁ‹ MŸð¬ù Mõóƒè¬÷ àKò 

ð®õˆF™ Ì˜ˆF ªêŒ¶ M¬î ÝŒ¾ ¶¬í Þò‚°ù˜ Ü½õôèˆ¶‚° ÜÂŠð 

«õ‡´‹. M¬î MŸð¬ùò£÷˜èœ M¬î ñ£FKè¬÷ M¬î ðK«ê£î¬ù G¬ôòˆ¶‚° 

ÜÂŠH îóˆ¬î àÁFð´ˆF‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. è£ô£õFò£ù M¬îè¬÷ Þ¼Š¹ 

¬õˆ¶ MŸð¬ù ªêŒ»‹ M¬î MŸð¬ùò£÷˜èœ e¶ ïìõ®‚¬è â´‚èŠð´‹. 

Þšõ£Á ÜF™ ÃøŠð†´ àœ÷¶. 



 

 

 


