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1. அபாிமித விைளச்சல் - பகுதி 1 
 

தமிழ்நா  ல் ய பண்ைணயத்திட்டம்  
2004-05 – 2006-07 

 
தமிழ்நா  ேவளாண் பல்கைலக்கழகம் நைட ைறப்ப த்திய  

ெசயலாக்கத் திட்டம் 

 



http://www2.lse.ac.uk/newsAndMedia/videoAndAudio/research/theSecondIndianGreenRevolution.aspx. 



ெசயல்திட்டம்: 
• 400 எக்டர் @ 1 எக்ேடருக்கு ஒரு விவசாயி வதீம் 
 

• தருமபுr மற்றும் கிருஷ்ணகிr மாவட்டங்கள் 
 

• முதல் பயிர் விஞ்ஞானிகளால் சாகுபடி ெசய்யப்பட்டது 
 

• 2ம் பயிர் முதல் 5ம் பயிர் வைர விவசாயிகளுக்கு ெதாழில்நுட்ப உதவி 
வழங்கப்பட்டது 

திட்ட விrவாக்கம் (எக்டர்) 
 
 
   
             

வருடம்  ேதாட்டக்கைலத் 
துைற 

ேவளாண் 
துைற 

பல்கைலக் 

கழகம் 

ெமாத்தம் 

2004-06  -  -  400  400 

2005-06  735  -  -  735 

2006-07  -  -  560  560 

2007-08  6100  6100  600  12,800 

2008-09  4480  4280  640  9400 

2009-10  6940  4000  -  10,940 

2010-11  4000  8500  -  12,500 
கவுஞ்சி  1000  -  -  1000 

நிர்வாகத் திட்டம்  -  -  -  6000 
ெமாத்தம்  23,255  22,800  2200  53,255 



ெவற்றியின் ெவளிப்பா  … 
   

1.  60% தல் 80% வைர விைளச்சல் அதிகாிப் ... 

2.  95 சத விைள ெபா ட்கள் தல் தரம்… 

3.  சந்ைதயில் 30 சத உபாி விைல 

4.  நீர்ச்சிக்கனம்: 30 சதம் 

5.  மின்சார சிக்கனம்: 50 சதம்  (மின் ேமாட்டார்  உபேயாக ேநரம் 50ம் குைற ம்) 

6.  ப வம் ந் ம் ெதாட ம் அ வைடயால் சந்ைதயில் ம்மடங்கு    விைல  

7.  ேவைலயாட்கள் ேதைவ ன்றில் ஒ  பங்கு மட் ேம 

8.  விைளெபா ட்கள் 10 நாட்கள் வைல ெகடாத தன்ைம  

9.  25 சத உபாி எைட ள்ள விைள ெபா ட்கள் 

10.  ெதாழில் ட்ப, ெபா ளாதார மற் ம் ச க அ ப்பைடயில் விவசாயிகளின் 

ஆ ைம 



1. ‘உபr’ உற்பத்தி இலக்கிலிருந்து ‘உபr’ லாபத்ைத 

ேநாக்கி… 

2. ‘நிைலத்த’ ேவளாண்ைமயிலிருந்து ‘ேபாட்டியிடும்’ 

ேவளாண்ைமைய ேநாக்கி …. 

3. ‘உற்பத்தி சார்ந்த’ ேவளாண்ைமயிலிருந்து ‘ சந்ைத 

சார்ந்த’ ேவளாண்ைமக்கு… 

4. ‘உள்ளூர் சார்ந்த’ ேவளாண்ைமயிலிருந்து ‘உலகம் 

சார்ந்த’  ேவளாண்ைமக்கு… 

 

ேவளாண்ைமயில் மாற்றம் ேவண்டுமா ? 

ஆம் எனில் 
அைனவரும் துல்லிய ேவளாண்ைமக்கு மாற ேவண்டும்  

(Precision Farming) 



ேவளாண்ைமயில் தைடக் 
கற்களா ? 

1.  விவசாய ேவைலயாட்கள் பற்றாக்குைற (விவசாயிக்கு சாகுபடிச் 

ெசலைவ இரட்டிப்பாக்கும் ெதாழிலாளர்களின் சர்வாதிகார ஒப்பந்த ேவைல 

முைற) 

 

2.  மாசுபட்ட மண் மற்றும் நிலத்தடி நீர்  

 

3.  அதிகrக்கும் இடு ெபாருட்கள் விைல 100ன் மடங்கில் உயர்வு – 

ஆனால் விைளெபாருட்களின் விைல 10ன் மடங்கில் உயர்வு 

 

4.  உயர் ெதாழில் நுட்ங்கைள ைகயாள முைறயான 

பயிற்சியின்ைம  
 

தைடகைளத் தகர்க்க: துல்லிய பண்ைணத் திட்டம் (Precision Farming) 



ேவளாண்ைமயில் துல்லியமா ? 

1. மண் வளம், மண் சார்ந்த நுண்ணுயிrனம், காற்ேறாட்டம் மற்றும் 

வடிகால் ேபணல் 

2. சரீான வளர்ச்சி ெகாண்ட வாலிப்பான குழித்தட்டு நாற்றுக்கள் 

உற்பத்தி 

3. பயிர் அடர்வு மற்றும் நடவு முைற 

4. ெசாட்டு நீர் மற்றும்கைரயும் உரப்பாசனம் 

5. வளர்ச்சிையக் கட்டுப்படுத்துதல் 

6. பக்குவமான பயிர் பாதுகாப்பு 

7. விைளப்ெபாருட்கைள தரம் பிrத்து சிப்பமிட்டு விற்பைன ெசய்தல் 

8. விவசாயிகைளக் ெகாண்ட ‘உற்பத்தியாளர் கூட்டைமப்பு’ பின் மூலம் 

ெசயல்படுதல் 

9. சந்ைத சார்ந்த தகவல் பrமாற்றம் 

10. ‘உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கைள’ உருவாக்கி விவசாயிகளின் 

சந்ைதப்படுத்தும் திறைன ஊக்குவித்தல் 
 



வrீய ஒட்டு பச்ைச மிளகாய்…நட்டு 20 நாட்களுக்குப் பின் 



வrீய ஒட்டு பச்ைச மிளகாய் நட்டு 60 நாட்களுக்குப் பின் 



அைர ஏக்கர் மட்டுேம சாகுபடி ெசய்து ெகாண்டு இருந்த திரு சின்னசாமி அேத 
அளவு நீைர ெகாண்டு தற்ேபாது இரண்டு ஏக்கர் சாகுபடிெசய்ய முடிகிறது 



சரீான முதல் தர பச்ைச மிளகாய்… 

மகசூல் 22 ந்  35 டன்கள் (60 சதவிகித உயர் ) 



வrீய ஒட்டுத் தக்காளி… வயைல நிைறக்கும்… பூவும் 
பிஞ்சுமாய் 



 ேநாய் ெநாடிகளுக்கு உடனடித் தர்வு… 



விவசாயி – விஞ்ஞானி ேநரடி விrவாக்கம் 



உற்சாகத்ேதாடு வயல் ேவைல 



இருமடங்கு விைளச்சைலத் தந்த பின்னும்  
நிைலத்திருக்கும் பயிர் 

 
மகசூல் 50 லிருந்து 150 டன்கள் (300 சதவிகித உயர்வு)) 



அைடயாள மற்ற விவசாயி… ஆரம்பத்தில்  
மாநிலேம அறியப்பட்ட 
‘உற்பத்தியாளர் லிட் கம்ெபனியின் தைலவர்’  
… தற்ேபாது 



வrீய ஒட்டுத் தக்காளி… தரம், முதல் தரம் 



நூற்புழுைவ வழீச் ெசய்ய ெசண்டுமல்லி அணிவகுப்பு 



தரம்பிrத்தல், சிப்பம் கட்டுதல்… பண்ைண மகளிrன் பணி 



25 சத உபr எைட… 



மண்ணில்-கைள குைறவு…பூச்சி பூஞ்சாணமும் குைறவு 



Brinjal Hybrid Fertigation 

பூக்கள் உதிர்வதில்ைல…காய்கள் சிறுப்பதில்ைல… 



Bumber Brinjal in winter No wonder…  

1.15 ஏக்கர் கத்தr = 170 ெமட்rக் டன்கள் = ஒரு ஸ்கார்பிேயா  



அகில இந்திய சாதைனக்கு மகிந்திரா & மகிந்திரா விருது ரூ 2.00 
லட்சம் 

  
கத்திr – 18 மாதங்கள் – 500 ெமட்rக் டன்கள் / ெஹக்டர் 





பனிக் காலத்திலும் ெவண்ைட 

மகசூல் 10 லிருந்து 16 டன்கள் (63 சதவிகித உயர்வு)) 



100 சத பயிர் அடர்த்தி, 100 சத விைளச்சல்… 



பயிேராடு உறவாடும் விவசாயி 



ெகர்கின் – ஒப்பந்த சாகுபடி… 



சரீான ெகர்கின்… 

மகசூல் 20 லிருந்து 35 டன்கள் (175 சதவிகித உயர்வு) 



ெகாத்தமல்லி 35 நாட்கள்… ரூ.1.35 லட்சம்… 



ெசழிப்பான பீட்ரூட் 

மகசூல் 20 லிருந்து 50 டன்கள் (250 சதவிகித உயர்வு) 



உருைளயில் உயர் மகசூல் 

மகசூல் 17.5 லிருந்து 50 டன்கள் (285 சதவிகித உயர்வு) 



பஜ்ஜி மிளகாய் ... ெதாடர் அறுவைட 



தரமான மிளகாய் ... தரம் பிrத்து விற்பைன... 



பூக்ேகாசு.... 45ம் நாள் 



சரீான பூ வளர்ச்சி.... ஒேர தடைவயில் வயல் 
முழுவதும் அறுவைட… 



முட்ைடக்ேகாசு.... ஏக்கருக்கு 350 மூட்ைடயிலிருந்து 



 650 மூட்ைட அறுவைட… 



மகிழ்ேவாடு மஞ்சள்… 



உற்பத்தி ஆைணயாளரும்  உற்சாக விவசாயியும் 



மஞ்சள்.... 45 
குவிண்டால்/ஏக்கர் 



பந்தல் அவைரக்கு படர்வதற்கு நூல் 
ஏணி.... 



புடைல ..... 
விழுதுகளாய்! 



வயைல நிைறக்கும் சாமந்தி..... 



பந்தைல நிைறக்கும் அவைர..

மகசூல் 10 லிருந்து 20 டன்கள் (200 சதவிகித உயர்வு) 



Pl continue  Presentation : 2 

நன்றி 


