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திறன்மிகு ஜாதிக்ாய் சாகுபடி 
த�ாழில்நுடபங்ள்

்றிக்்ாழிப் பண்ணை த�ாடங் வஙகிக 
்டன் மற்றும் மானியம் தபறுவது எப்படி ?

இந்திய டிராகடர்ளும் விவசாயி்ளும்
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முன்னுமர

இ்நதியபா, இலஙள்க, ் ்தனகிழககு 

ஆசியபா ைறறும் ஆப்பிரிக்கபாவின சில 

்குதி்களில் சபாகு்டி ் சய்யப்்டடு வரும் 

ஒரு முககிய ் யிர சிறு கிழஙகு ஆகும். 

உருளேககிழஙள்கப் ள்பால் 

ள்தபாறறைளிககும் இ்தன கிழஙகு்கள் 

சளைத்து ்கபாய்்கறியபா்க 

உணணப்்டுகினறனெ. ்சடி்களின 

அடிப்்குதியில் ்தணள்டபாடு ளசர்நது ்கரும் 

்தவிடடு நிறத்தில் நல்ல வபாசளனெயு்டனெபானெ 

கிழஙகு்கள் ் ்கபாத்்தபா்க இச்சடி்களில் 

உண்டபாகினறனெ.  கிழஙகு்களில் உலர்ந்த 

்்பாருள் (31-33%), ைபாவுசசத்து (18-

20%) ைறறும் அத்தியபாவசிய 

எண்ணய்்கள் (0.05 மு்தல் 0.12%) 

்கபாரணைபா்க ஒரு சிறப்பியல்பு சுளவயு்டன 

நு்கரளவபாரபால் இககிழஙகு ்்ரிதும் 

விரும்்ப்்டுகினறனெ. இ்நதியபாவில், இது 

முககியைபா்க ள்கரேபா ைபாநிலத்தில் 

திருசசூர, ்பாலக்கபாடு, ்கபாசரள்கபாடு 

ைறறும் ்கணணூர ைபாவட்டங்களிலும், 

்தமிழ் நபாடடில் திரு்நல்ளவலி, ் ்தன்கபாசி, 

தூத்துககுடி, விருதுந்கர ைறறும் 

்கனனியபாகுைரி ைபாவட்டங்களிலும் ைறறும் 

நபாடு முழுவதும் உள்ே 

்ழஙகுடியினெர்கேபால் ்நடுங்கபாலைபா்க 

்யிரி்டப்்டடு வருகினறது.

சிறுகிழங்கின் ்ைம்பட் 
வதடாழில்நுடபங்கள்

்க்ட்ந்த ஐம்்த்ள்தழு ஆணடு்களில் 

சி.டி.சி.ஆர.ஐ.யில் ந்டத்்தப்்ட்ட 

முளறயபானெ ஆரபாய்சசியின மூலம், 

சிறுகிழஙகின உற்த்தித்திறன ைறறும் 

இலபா்த்ள்த ளைம்்டுத்துவ்தற்கபா்க 

ளைம்்ட்ட இர்கம் (்்டம் 1) ைறறும் சபாகு்டி 

்்தபாழில்நுட்ங்கள்  (அட்டவளண 1) 

ஆகியளவ உருவபாக்கப்்ட்டனெ. 

்்தபாழில்நுட், ளைலபாணளை, 

ச்நள்தப்்டுத்்தல் ைறறும் சமூ்க-

்்பாருேபா்தபார ்கபாரணி்கள் உள்ளிட்ட 

்ல்ளவறு ்தள்ட்கள் ்கபாரணைபா்க 

சிறுகிழஙகின ளைம்்ட்ட 

்்தபாழில்நுட்ங்களே விவசபாயி்கள் 

ஏறறுக்்கபாள்வது ஒப்பீட்டேவில் 

குளறவபா்க உள்ேது.

த�ாழில்நுடபம்
சிறுகிழஙகில் ் மம்படுத�ப்படட 
த�ாழில்நுடபங்ளின் மூலம் வருமானைத்� 
இரடடிப்பாககு�ல்: ஒரு தவற்றிக்்�
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நடும் ்ருவம் ஜூளல - அகள்டபா்ர

விள்த ்்பாருட்கள்
முழு விள்த கிழஙகு 40-50 கிளலபா  

ஒரு ்ெகள்டருககு; விள்த ்சடியின ்தணடின  
அேவு: 10-15 ்ச.மீ நீேம்

நிலம் ்தயபாரிககும் முளற ைறறும் 
ந்டவு குவியல்: ்பார ைறறும் ்டுகள்க

ந்டவு ்சய்யும் முளற ்சஙகுத்்தபா்களவபா அல்லது ்டுகள்க வசைபா்களவபா 
ந்டவு ்சய்ய ளவணடும்

ஏறற நிலம்
ளைடடு ைறறும் வயல் நிலங்களில் கீழ் ைபானெவபாரிப் 

்யிரபா்கவும், நல்ல வடி்கபால் வசதி ்்கபாண்ட 
வேைபானெ ைணணிலும் வேரும்

இள்ட்வளி ைறறும் ்சடி்களின 
எணணிகள்க)்ெகள்டர) 45 X 30 ்ச.மீ; 74000 ்சடி்கள்

்்தபாழு உரம் (்டன/ ்ெகள்டர) 10
்தளல:ைணி:சபாம்்ல் சத்து  

)கிளலபா/ ்ெகள்டர) 60:60:100

பின்சய் ளநரத்தி
ஒரு ைபா்தத்தில் ்களே்யடுத்்தல் ைறறும் பின்சய் 
ளநரத்தி ்சய்்தல் ைறறும் இரண்டபாவது ைபா்தத்தில் 

்களே்யடுத்்தல்
்யிரின ்கபாலம் 4-5 ைபா்தங்கள்

அறுவள்ட, ்தரம் ைறறும் ்்பாதி 
்சய்்தல் ளவளலயபாட்கள் மூலம்

சரபாசரி ை்கசூல் 
(்டன/ ்ெகள்டர) 20-25 

அட்டவணை1.  பரிந்துணைக்கபபட்ட சரகுபடி த�ரழில்நுடபங்கள்
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வதடாழில்நுடப 
வ�ைல்விளக்கங்கள்

விஞ்பானி்கள், ்்தபாழில்நுட் 
ைறறும் திறளையபானெ ஊழியர்களேக 
்்கபாணடு ் சயல்விேக்கங்கள் ் சப்்டம்்ர 
2018 - ஜனெவரி 2019 (்்டம் 2) 
்கபாலத்தில் ்தமிழ்நபாடடின திரு்நல்ளவலி 
ைபாவட்டத்தில் உள்ே ஆல்வபான 
துலுக்கப்்டடியில் ந்டத்்தப்்ட்டனெ. 
்சயல்விேக்க திட்டங்களே 

நிறுவுவ்தற்கபா்க விவசபாயி்களுககு 
்தரைபானெ ந்டவு ்்பாருட்கள் ைறறும் 
முககியைபானெ இடு்்பாருட்கள் 
வழங்கப்்ட்டனெ. விவசபாயி்களுககு 
ளைம்்ட்ட ்்தபாழில்நுட்ங்கள் குறித்து 
்யிறசி அளிக்கப்்டடு ைறறும் வேரசசி 
ைறறும் ை்கசூல் ்சயல்திறளனெக 
்கண்கபாணிக்க விஞ்பானி்கேபால் 
அடிக்கடி ்ணளண ஆய்வும் 
ந்டத்்தப்்ட்டனெ

ைகசூல் ைற்றும் வபடாருளடாதடார 
ெருெடாய் 

ளைம்்டுத்்தப்்ட்ட இர்கைபானெ 
ஸ்ரீ்தபாரபாவின ை்கசூல் ஒரு ் ெகள்டருககு 
26.7 ்டன எனெக ்கணககி்டப்்டடுள்ேது, 
இது உள்ளூர வள்க்களின ை்கசூல் 22.9 
்டன விளேசசளல வி்ட 16.6% 
அதி்கைபாகும். கிழஙகு்கள் 
அறுவள்டககுப்பின ்தமிழ்நபாடு ைறறும் 

இ்நதியபாவின பிற ைபாநிலங்களில் உள்ே 
்ல்ளவறு ச்நள்த்களுககு 
விற்கப்்டுகினறனெ. ஒரு கிளலபா கிழஙகின 
விளல ரூ. 30 மு்தல் 50 வளர 
ள்தளவளயப் ் ப்ாருத்து விற்கப்்டுகினறனெ 
(்்டம் 3). இ்ந்த கிழஙகு்கள் ஐககிய 
அரபு நபாடு்கள்,  அ்ைரிக்கபா ைறறும் 
ஆஸ்திளரலியபா ள்பானற நபாடு்களுககும் 
ஏறறுைதி ்சய்யப்்டடு வருகினறனெ.

அட்டவணை  மேமபடுத�பபட்ட சிறு்கிழங்கின் தபரருளர�ரை நிணைபரடு

இை்கங்கள் ே்கசூல் 
( ்டன்/ 

தெகம்டர் )

தேரத� 
 வருேரனம

(₹ / தெகம்டர்) 

தேரத� தசைவு

(₹ / தெகம்டர்)

நி்கை வருேரனம 
(₹ / தெகம்டர்)

வைவு 
தசைவு 
வி்கி�ம 

ஸ்ரீ �ரைர 26.7 2,80,350 1,01,290 1,79,060 2.77
உள்ளூர் 
வண்க்கள் 22.9 2,40,450 97,660 1,42,790 2.46
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்கே நபாள் ைறறும் ளவேபாண 
்்தபாழில்முளனெளவபார ச்நதிப்பு : 
ளைம்்டுத்்தப்்ட்ட சிறுகிழஙகு குறித்்த 
்சயல்விேக்கங்களின ்வறறிளயக 
்்கபாண்டபாடும் வி்தைபா்க ஆல்வபான 
துலுக்கப்்டடியில் 2019 ஜனெவரி 11 

அனறு ்கே நபாள் ைறறும் ளவேபாண 
்்தபாழில்முளனெளவபார ச்நதிப்பு ஏற்பாடு 
்சய்யப்்ட்டது (்்டம் 4).  இ்நநி்கழ்சசியில் 
சுைபார 100 விவசபாயி்கள் ைறறும் 
்்தபாழில்முளனெளவபார்கள் ்ஙள்கறறு 
்யன்்றறனெர.

சுயசபாரள் ளநபாககி ்யணித்்தல்: 
கிரபாைத்தில் ளைம்்டுத்்தப்்ட்ட 
ஸ்ரீ்தபாரபாவின (்்டம் 5) நல்ல ்தரைபானெ 
ந்டவுப் ் ்பாருட்களின ள்கபாரிகள்க்களே 
பூரத்தி ்சய்ய விள்த கிரபாைங்களே 
நிறுவுவ்தற்கபா்க அறுவள்ட ் சய்யப்்ட்ட 
கிழஙகு்களே ைறற விவசபாயி்களுககு 
விநிளயபாகிக்கப்்ட்டனெ. ்ணளண 

வருைபானெத்ள்த ளைம்்டுத்துவ்தறகு, 
குளற்ந்த அேவிலபானெ மு்தலீடு்களே 
்்கபாணடு சிறுகிழஙகின உற்த்திளய 
அதி்கரிக்க வரவிருககும் ஆணடு்களில் 
உயர விளேசசல் ்தரககூடிய ஸ்ரீ 
்தபாரபாவின கீழ் நிளறய ்குதி்கள் 
சபாகு்டியில் உள்ே்டஙகும் எனறு 
எதிர்பாரக்கப்்டுகிறது.
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முடிவுமர
சிறுகிழஙகின ளைம்்டுத்்தப்்ட்ட 

இர்கம் ைறறும் ் ்தபாழில்நுட்ங்கள் குறித்்த 
்ஙள்கறபு ்சயல்விேக்கங்கள் மூலம் 
விவசபாயி்கள் ைறறும் பிற ் ஙகு்தபாரர்களின 
்்தபாழில்நுட் ்தளலயீடு்கேபால் 
உற்த்தித்திறன ைறறும் இலபா்த்ள்த 
அதி்கரிக்க முடியும் என்ள்தக 
்கபாணபிககினறனெ. எனெளவ, ்ல்ளவறு 
ஆரபாய்சசி ைறறும் ளைம்்பாடடு 
அளைப்பு்களின ஒருஙகிளண்ந்த 

முயறசி்கள், இ்நதிய அரசபாங்கத்்தபால் 
நிரணயிக்கப்்ட்ட குறிகள்கபாேபானெ 
‘உழவர வருைபானெத்ள்த இரடடிப்்பாககுவது’ 
ளநபாககி ்யணிக்க ளவணடியுள்ேது. 
உழவர ்ஙள்கறபு ்சயல்விேக்கங்கள் 
விவசபாயத்ள்த அதி்க 
இலபா்்கரைபானெ்தபா்கவும், நிளல 
யபானெ்தபா்கவும் ைபாறறுவ்தற்கபானெ ்கபாலத்தின 
ள்தளவ என்ள்த இ்ந்த ் வறறிக ்கள்த 
்்தளிவபா்க நிரூபித்துள்ேது.

முனனவர்ேள் து. ஜெேநாதன்,  இரா. முத்துராஜ்,  
ே. சி. சிவகுமார், ே. பிரோஷ்,  

ஷீலா இம்மானுசவல்  மற்றும் வி. ரவி. 
ஐ.சி.ஏ.ஆர- ைத்திய கிழஙகு ்யிர்கள் ஆரபாய்சசி நிளலயம், 

திருவனெ்ந்தபுரம் - 695017, ள்கரேபா. 

மினனெஞசல்: djaganathtn@gmail.com
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