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தேங்காய் மற்றும் ககாப்பரர விரை நிரையாக இருக்கும் 

தமிழ்ாடு வயாண்மநப் ல்கமகமகத்தில், வயாண் நற்றும் ஊபக வநம்ாட்டு ஆய்வு 
மநனத்தில் இனங்கி யரும் தமிழ்ாடு ாச வியசான வநம்ாட்டுத் திட்டத்தின் விம 
முன்றிவிப்புத் திட்டநாது, வதங்காய் நற்றும் ககாப்மபக்கா விம முன்றிவிப்ம 
உருயாக்கியுள்து. 

வயாண் நற்றும் வியசான  அமநச்சகத்தின் இபண்டாயது முன் கூட்டின நதிப்பீட்டின் 
டி, 2021- 2022 ஆம் ஆண்டு இந்தினாவில், வதாட்டப்யிர்களில் கதன்ம சாகுடி 51  சதவீத பப்பு 
ங்களிப்புடன் முக்கின ங்கு யகிக்கிது. தமிழ்ாட்டில்,  கநாத்த வதாட்டப்யிர்களில் 6 8 சதவீத 
பப்பில் வதங்காய் சாகுடி கசய்னடுகிது. தமிழ்ாடு நாநிநாது கநாத்த  வதங்காய் 
உற்த்தியில் இபண்டாயது இடத்மதயும்,  உற்த்தி தினில் க்டருக்கு 7.90  டன்கள் உற்த்தி 
கசய்து இபண்டாம் இடத்மத யகுக்கிது.  ஆந்திப பிபவதசம், கர்ாடக நற்றும் வகபாவின் உற்த்தி 
தின் முமவன 10.46 டன்கள், 7.30 டன்கள் நற்றும் 4.31 டன்கள் காய்காகும். 

தமிழ்ாட்டில், வதங்காய் 4.44  இட்சம் க்டர் பப்வில் யிரிடப்ட்டு 35.15  இட்சம் 
டன்கள் உற்த்தி கசய்னப்ட்டுள்து. வகானம்புத்தூர், திருப்பூர், தஞ்சாவூர், திண்டுக்கல் நற்றும் 
கன்னினாகுநரி ஆகின நாயட்டங்களில் வதங்காய் அதிகவு யிரிடப்டுகின்து. தற்வாது, 
கருந்தும சந்மதக்கு கிருஷ்ணகிரி, தர்நபுரி, காள்ாச்சி, வசம் நற்றும் காங்கனம் ஆகின 
குதிகளிலிருந்து யருகிது.   

யர்த்தக மூகங்களின் டி, யரும் நாதங்களில் யப கூடின ண்டிமக காம் உள்ாட்டு 
சந்மதயில் வதங்காயின் வதமயமன அதிகரிக்கும்.  ஆால் டப்பு ருயத்தின் அதிக உற்த்தி 
வதங்காயின் விமமன நிமனாக மயக்கும். வதங்காய் அதிகவு உற்த்தி கசய்யும் 
நாநிங்களிலிருந்து யரும் மிகுந்த யபத்தாது ண்டிமக காங்களின் நிவும் விம உனர்மய 
சநன்டுத்தி நிமனாக மயத்து இருக்கும். 



விம முன்றிவிப்புத் திட்ட குழு, கடந்த 15 ஆண்டுகாக ஈவபாட்டில் உள் அயல் 
பூந்தும ஒழுங்குமும விற்மக் கூடம் நற்றும் கருந்தும வயாண் உற்த்தி கூட்டுவு 
மநனத்திலும் நிவின வதங்காய் நற்றும் ககாப்மபயின் விம நற்றும் சந்மத ஆய்வுகம 
வநற்ககாண்டது. ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்மடயில், அக்வடார்- டிசம்ர் 202 2 யமப தபநா 
வதங்காயின்  ண்மண விம ரூ.13 முதல் 1 4 யமப இருக்கும் நற்றும்  தபநா ககாப்மபயின் 
ண்மண விம ரூ.77 முதல் ரூ. 80 யமப இருக்கும் க் கணிக்கப்ட்டுள்து. வய, 
வியசாயிகள் வநற்கூறின சந்மத ஆவாசம  அடிப்மடயில் விற்ம முடிவுகம 
டுக்குநாறு ரிந்துமபக்கப்டுகின்ர். 
வநலும் வியபங்களுக்கு, கதாடர்பு ககாள்வும்  

1. உள்ாட்டு நற்றும் ற்றுநதி சந்மதத் தகயல் மநனம், 
வயாண் நற்றும் ஊபக வநம்ாட்டு ஆய்வு மநனம், 
தமிழ்ாடு வயாண்மந ல்கமக்கமகம், 
வகானம்புத்தூர் 641003. 
கதாமவசி : 0422-2431405 

2. இனக்குர் நற்றும் மும அதிகாரி, 
தமிழ்ாடு நீர்ய நியத் திட்டம், 
நீர் கதாழில்நுட் மநனம், 
தமிழ்ாடு வயாண்மந ல்கமக்கமகம். 
வகானம்புத்தூர் 641003 
கதாமவசி : 0422-6611278 

கதாழில்நுட்வியபங்களுக்கு, கதாடர்பு ககாள்வும் 
வபாசினார் நற்றும் தமயர், 
காய்கறிப் யிர்கள் தும, 
தமிழ்ாடு வயாண்மந ல்கமக்கமகம், 
வகானம்புத்தூர் 641003. 
கதாமவசி : 0422-6611374 

       

        மக்கள்த ொடர்பு அலுவலர்  

 


