
தமிழ்நாடு வலராண்மப்பல்கமயக்கறகம் 

பயிர் இகங்கள், ததாழில்நுட்பங்கள் ற்றும் பண்மை இந்திங்கள் 2023 
 

ததாழில்நுட்பங்கள் ண்ணிக்மக 

பயிர் இகங்கள் (வலராண் பயிர்கள், வதாட்டக்கமயப்பயிர்கள் & லனப்பயிர்கள்) 23 

ததாழில் நுட்பங்கள் 10 

பண்மை இந்திங்கள்  06 

தாத்தம் 39 

 

ல. 

ண். 

இகத்தின் 

தபர் 

தபற்வமார் லது சிமப்பில்புகள் 

 

 

1. தநல் வகா 

56 

வகா (ஆர்) 50 x 

சிபி 05501 

130-135 

நாட்கள் 

 சம்பா / பின்சம்பா / தாரடி 

 கசூல்:6372 கிவயா / க்டர்   

 சாாததசடி அமப்பு . அதிக தூர்கட்டும் திமன் ,    

அதிக தநல்ணிகமரக் தகாண்ட (350 ணிகள்/ 

கதிர்) நீண்ட கதிர்கமர உமடது 

 த்தி தலள்மரநிம சன்ன அரிசி ; அதிக 

அமலத்திமனும் (67%), முழு அரிசி காணும் 

திமனும் (64.1%)  உமடது 

 குமயவநாய், பாக்டீரிா இமயக்கருகல் . 

பழுப்புப்புள்ளி, இமயயுமம அழுகல் , 

இமயயுமமக்கருகல், துங்வா ற்றும் 

தநல்ணிகளின் நிமாற்மம் ஆகி வநா ய்களுக்கு 

மிதான திர்ப்புத்திமனுமடது 

 தண்டுதுமரப்பான் ற் றும் ஆமனக்தகாம்பன் 

வபான்ம பூச்சி களுக்கு மிதான 

திர்ப்புத்திமனுமடது 

 



2. வம்படுத்தப்

பட்ட கவுனி 

தநல் வகா 

57 

 

வகா (ஆர்) 50 x 

கவுனி 

130-135 

நாட்கள் 

 அமனத்து பருலங்களிலும் பயிரிடயாம் 

 கசூல்:4638 கிவயா / க்டர்  

 எளி உைர் திமனற்மது 

 வநாய் தீர்க்கும் ருத்துல பண்புகரான குமமந்த 

ாவுச்சத்து, அதிக நார்ச்சத்து (3-3.5%). மிதான 

சர்க்கம உர்த்தல் குறியீடு (67%), அதிக 

லூட்டின், ஃபினாலிக்ஸ், ஃபிராலனாய்டு, ஸ்டார்ச்சு 

திர்ப்புத்திமன் வபான்மலற்மம  உள்ரடக்கிது 

 பாக்டீரில் இமயக் கருகல் , இமயயுமமக்கருகல் 

ற்றும் தநல் பற வநாய்களுக்கு 

திர்ப்புத்திமனுமடது. இமயயுமம அழுகல் 

ற்றும் தசம்புள்ளி வநாய்களுக்கும் தண்டு 

துமரப்பான் ற்றும் இமய சுருட்டுப்புழு வபான்ம 

பூச்சிகளுக்கும் மிதான திர்ப்புத்திமனுமடது 

 

3. தநல் டிடீ 

58 

 

டிடீ 39 x  

தகாைார்க் 

125 

நாட்கள் 

 தாரடி (அக்வடாபர்-நலம்பர்) 

 கசூல்:6376 கிவயா/க்டர்  

 நடுத்த சன்ன அரிசி , அமலத்திமன் 72.0%, முழு 

அரிசி வீதம்: 65.0 %.  

 வசாறு ற்றும் இட்லி பன்பாட்டிற்வகற்மது. 

 இமயச்சுருட்டுப்புழு , தண்டுத்துத்மரப்பான் 

பூச்சிகளுக்கு மிதான திர்ப்புத்திமனுமடது 

 குமயவநாய், இமயயுமம அழுகல் , 

இமயயுமமக்கருகல் வநாய்களுக்கு மிதான 

திர்ப்புத்திமனுமடது 

 

4. தநல் 

ஸ்டி 21 

 

 

ஸ்டி 16  x  

ஞ்சள் சாமட 

120 

நாட்கள் 

 முன் கார்  /  முன் குறுமல  /  பிந்தி பிசானம் 

 கசூல்:6330 கிவயா / க்டர் 

 நிமிர்ந்த சாாத தசடி அமப்பு , குட்மடபருன், 

தலள்மர அரிசி.   

 முழு அரிசி காணும் திமன் (59.3%), சாதம் காணும் 

திமன் 4.1 டங்கு, எட்டாது சீானது,  

 ஸ்டி 16 ற்றும் டிபிஸ் 5  விட 

ாவுப்பண்புகளில் சிமந்தது. 

 தண்டுத்துமரப்பான், இமயடக்குப்புழு  

 



பூச்சிகளுக்கும்,  குமயவநாய், இமயயுமமக்கருகல் 

ற்றும் பாக்டீரில் இமயக்கருகல் வநாய்களுக்கும் 

மிதான திர்ப்புத்திமனுமடது. 

5. வீரி எட்டு 

க்காச்வசார

ம் வகாச் 

(ம்) 11 

 

 

யு.ம். 1240 x 

 யு.ம். 1210 

105 - 110 

நாட்கள் 

 ஆடிப்பட்டம்  (ஜுன்-ஜுமய); 

புட்டாசிப்பட்டம் (தசப்டம்பர்-அக்வடாபர்) ற்றும்; 

மதப்பட்டம் (ஜனலரி  -பிப்லரி) 

 இமமல:  8,100 கிவயா / க்டர்; ானாலாரி: 6,590 

கிவயா / க்டர்  

 ஆண், தபண் இகங்கள் எவ சத்தில் பூப்பதால் 

வீரி எட்டு விமத உற்பத்தி ளிது  

 லமட்சிம தாங்கி லரரும்; ஆஞ்சு கயந்த ஞ்சள் 

நிம தபரிணிகள் ற்றும் அதிக விமத மட 

 சிமந்த தீலன பண்புகமரக் தகாண்டது. 

 பமடப்புழு  ற்றும் கரிக்வகால் அழுகல் வநாய்க்கு 

மிதான திர்ப்புத்திமனுமடது 

 

6. கம்பு வீரி 

எட்டு 

வகாச் 10 

 

சிம் 10444 

 x  பிடீ6679 

85 - 90 

நாட்கள் 

 இமமல: ஆடிப்பட்டம் (ஜீன்-

ஜீமய) சித்திமப்பட்டம் (ப்ல்-வ); ானாலாரி: 

புட்டாசிப்பட்டம்  (தசப்டம்பர்-அக்வடாபர்) 

 இமமல: 3020 கிவயா/க்டர்; ானாலாரி: 2050 

கிவயா/க்டர்  

 திட்சிான விமதகள் ற்றும் மிதான 

தநருக்கமுமட நீரான கதிர்கள் 

 கனி இரும்புச்சத்து  (59 பிபிம்), துத்தநாக சத்து 

(37 பிபிம்) ற்றும் அதிக புதச்சத்து (15.6%) 

தகாண்டது 

 குருத்து ஈ தாக்குதமய  தாங்கும் திமன் ; 

அடிச்சாம்ல் வநாய் ற்றும் குமய வநாய்களுக்கு 

திர்ப்புத்திமனுமடது 

 

7. வசாரம் வக 

13 

 

.சி.ஸ்.பி.518 x 

ஸ்.பி.வி.1489 

95-100 

நாட்கள் 

 ஆடி-புட்டாசி பட்டம்   

 தானி கசூல் : 2575 கிவயா/க்டர்; தீலன 

கசூல்: 11.4 டன்/க்டர்  

 தானிம் ற்றும் தீலனத்திற்வகற்ம இகம் 

 குமமந்த லது  



 குருத்து ஈ ற்றும் தண்டுத்துமரப்பானுக்கு 

திர்ப்புத்திமனுமடது.  

 அடிச்சாம்பல், கதிர் பூசாைவநாய் ற்றும் 

துருவநாய்களுக்கு திர்ப்புத்திமனுமடது 

8. குதிலாலி 

அத்திந்தல் 

1 

 

டிச்பிம்99-6 

x ஆர்பிம்36 

90 

நாட்கள் 

 ானாலாரி :   ஆடி ற்றும் புட்டாசி பட்டம் 

 தானிகசூல்:  2123 கியா/க்டர்; 

உயர்தட்டகசூல்: 3057 கியா/க்டர் 

 லமட்சிதாங்கிலரரும்திமன்; சாாத தன்ம  

 இரும்புச்சத்து5.85 மிகி/100கி.  

 அடர்த்திான பரிகதிர்கள் ற்றும் உதிா 

ததானிங்கர உடது 

 தண்டுத்துரப்பான் ற்றும் 

குருத்துப்பூச்சிகளுக்கு திர்ப்புத்திமனுமடது; 

கரிப்பூட்டவநாய்க்கு மிதான 

திர்ப்புத்திமனுமடது. 

 

9. பனிலகு 

அத்திந்தல் 

2 

 

பிம்19 

லிருந்து 

தனிலழித்தர்வு 

65-70 

நாட்கள் 

 ானாலாரி :   ஆடி ற்றும் புட்டாசி பட்டம் 

 தானிகசூல்:   2140 கியா / க்டர்; 

உயர்தட்டகசூல்:    2793 கியா / க்டர் 

 குமந்தலதுடது,; புதச்சத்து 12.95%.  

 சாாத தன்மால் இந்தி அறுலமடக்வகற்மது .  

 பருனானபழுப்புநிமணிகள் தகாண்டது. 

 குருத்துப்பூச்சிக்கு மிதான திர்ப்புத்திமனுமடது; 

சம்பழுப்புபுள்ளி நாய்க்கு திர்ப்புத்திமனும் 

இயக்கருகல் நாய்க்கு மிதான 

திர்ப்புத்திமனும் காண்டது. 

 

10. பாசிப்பறு 

வகா 9 

 

வகா 6 × வகாஜிஜி 

912 

65 - 70 

நாட்கள் 

 அமனத்து பருலங்களுக்கும் ற்மது 

 கசூல்:825 கிவயா/ க்டர்  

 எவ சத்தில் முதிர்ச்சி அமடயும் 

தன்மயுமடதால் இந்தி அறுலமடக்கும் 

ற்மது. 

 புதச்சத்து 23.20 % 

 பரபரப்பான நடுத்த பருனான விமதகள் (4.0 - 

4.5 கிாம் / 100 விமதகள்) தகாண்டது. 

 



 ஞ்சள் வதல் வநாய் ற்றும் இமயச்சுருள் 

வநாய்களுக்கு மிதான திர்ப்புத்திமனுமடது 

11. பாசிப்பறு 

லம்பன் 6 

லம்பன் 2 x 

பிம் 409 – 4 

70 - 75 

நாட்கள் 

 நல் தரிசு (டிசம்பர் - ஜனலரி)  

 கசூல்:760 கியா / க்டர்  

 நல் தரிசு பகுதிகளுக்கு பயிரிட ற்மது. 

 எருமித்த முதிர்ச்சி அடயும் தன், காய்கள் 

லடிக்காதல ற்றும் எற்ம அறுலடக்கு 

ற்மது.  

 பரபரப்பான விதகள் ( 100 விதகளின் ட  

3.0 – 3.5 கிாம்); அதிக புதச்சத்து (20.63 %). 

 காய்த்துரப்பான் ற்றும் லள்ர ஈ 

பூச்சிகளுக்கு திர்ப்புத்திமனுமடது; ஞ்சள் 

தல், சாம்பல் ற்றும் இயச்சுருள் 

நாய்களுக்கு மிதான திர்ப்புத்திமனுமடது 

 

12. தட்டப்ப

று லம்பன் 4 

 

லம்பன் 1 x 

விசிபி 10 - 001 

70 - 75 

நாட்கள் 

 ஆடிப்பட்டம் (ஜூன் – ஜூய) ; புட்டாசிப்பட்டம் 

(சப்டம்பர் – அக்டாபர்) 

 இமல :  1377 கியா / க்டர்; ானாலாரி: 1035 

கியா / க்டர் 

 எருமித்து பூக்கும் ற்றும் முதிர்ச்சிடயும் 

தன் 

 பரி அரவியான விதகள் ( 100 விதகளின் 

ட 9.5 – 11.0 கிாம்)  

 அதிக நார்ச்சத்து (5.6 %) ற்றும் புதச்சத்து (18.6 %) 

 காய்த்துரப்பான் பூச்சிற்றும் தல்நாய்க்கு 

திர்ப்புத்திமனுமடது 

 

13. சூரிகாந்தி 

வகாச் 4 

 

வகாஸ்ப் 12 

x ஆர் 6 

90-95 

நாட்௧ள் 

 ஆடி பட்டம், கார்த்திக- ார்கழிபட்டம் 

 இமல:2182 கியா/க்டர் ; ானாலாரி: 1898 

கியா/க்டர் 

 அதிக தகாள்ரரவு மட (46 கிாம்/ 100மிலி) 

 அதிக ண்தைய் சத்து (40-42 %) 

 சாறு உறிஞ்சும் பூச்சி , இமய உண்ணும் பூச்சி, 

சாம்பல் வநாய் ற்றும் ஆல்டர்வனரிாவுக்கு 

மிதான திர்ப்புத்திமனுமடது  



14. ள்விஆர் 

5 

 

விஆர் 3 xஈசி 

370840 

75- 80 

நாட்கள் 

 த‚ாசி ற்றும்சித்திபட்டங்கள் 

 கசூல்:795 கியா / க்டர் 

 கிமரகரற்ம ள் லமகம  வசர்ந்ததால் வநடி 

அடர் விமதப்புக்கும் இந்தி அறுலமடக்கும் 

ற்மது  

 தலள்மரநிம ள் ; 52 %ண்ெய்ற்றும் 23.8 % 

புதச்சத்து தகாண்டது 

 சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள், காய் துரப்பா ன், 

லழுகல்‚ பூவிதழ் ற்றும் சாம்பல் வநாய்களுக்கு 

மிதான திர்ப்புத்திமனுமடது 

 

15. கரும்பு வகா 

18009 

(புன்னமக) 

 

கா 07027 x  

ஸ் ச் 69 

டிசம்பர் – 

ார்ச் 

 டிசம்பர் – ார்ச் (நடு ற்றும் பின் பட்டம்) 

 கரும்பு கசூல்: 1 60.39 டன் / க்டர்; சர்க்க 

கசூல்: 20.71 டன் / க்டர் 

 றுதாம்பு பயிருக்வகற்மது 

 தலல்யம் காய்ச்சுதலுக்வகற்ம இகம் 

 லமட்ச்சி தாங்கி லரக்கூடிது;  இந்தி 

அறுலடக்கு உகந்தது 

 குமலான ( <15%) தண்டு துரப்பான் ற்றும்  

இடக்கணு புழு தாக்குதல் ( <30%); சவ்லழுகல் 

நாய்க்கு மிதான திர்ப்புத்திமனுமடது 
 

16. செப்பு டிடீ 

1 

 

ஸ் ச் 4,  கா 

1, சுவின்053 & 

ஜஆர்ஜ 610 

இகங்களுக்கி

மடவ எட்டு 

120 

நாட்கள் 

 பசுந்தாள் – அனத்து  பருலங்களுக்கும்; வித 

உற்பத்தி - டிசம்பர்-ஜனலரி, ார்ச்-ப்ல் 

 கசூல்:20.8 டன்/ க்டர் 

 அதிக பசுந்தாள் கசூல் 

 குமந்த பூச்சி நாய்த் தாக்கும் திமன் காண்டது 

 
17. பீர்க்கங்காய் 

து 1 

விருதுநகர் 

உள்ளுர் x 

பரிகாட்ட 

உள்ளுர் 

120 - 130  

நாட்கள் 

 ஜுன் - ஜுய ற்றும் டிசம்பர் - ஜனலரி 

ாதங்களில் நீர்பாசன நியயில் சாகுபடி சய் 

ற்மது. 

 கசூல்:18.75 டன்/ க்டர் 

 காய்கள் நடுத்த அரவுடனும் ( 29-30 தச.மீ. நீரம்), 

ன்ான சதப்பற்றுடன் காெப்படும்.  

 நான்கு ாதங்களில் 10-15 அறுலடகள் 

சய்யாம். 
 



 காய்கள் ஜாம், தாக்கு, ஊறுகாய் சய் ற்மது, 

 பற ஈக்களின் தாக்குதய தாங்கி லரக்கூடிது 

18. ார்கழி 

ல்லிமக 

வகா 1 

 

காமட 

உள்ளூர் 

லமகயிலிருந்து 

வதர்வு 

பல்யயா

ண்டு பயிர் 

 ஆண்டு முழுலதும் பூக்கும் 

 கசூல்:8.52  டன்/ க்டர் 

 லணிக இகங்களின் பருலமில்யா காயத் தில் 

(அக்வடாபர் – பிப்லரி) அதிக அரவு யர்கள் 

கிமடக்கும் 

 யர் தாட்டுக்கள் தடினாகவும் பளிச்தசன்று 

இரஞ்சிலப்பு  நிமத்திலும் இருக்கும் 

 மிதான நறுைம் தகாண்டது . 

 தசம்வபன் தாக்குதலுக்கு உட்படாதது ; குமமந்த 

அரவு இமயப்வபன் தாக்கம் ; இமயப்புள்ளி 

வநாய்க்கு மிதான திர்ப்புத்திமனுமடது 

 

19. குத்து 

அலம வகா 

16 

 

சிபிஇ ல்பி(பி) 

03 x சிபிஇ 

ல்பி(பி) 36 

100-120 

நாட்கள் 

 ஜீன்-ஜீமய ற்றும் அக்வடாபர் – நலம்பர் 

 கசூல்:16.5 டன்கள்/ க்டர் 

 வகாழிக்கால் அலம லமக 

 எளி உைர்திமன் அற்ம இகானதால் லருடம் 

முழுலதும் சாகுபடி தசய்யாம்.   

 முதல் அறுலமட 50-55 நாட்களில் தசய்யாம்.  

 நான்கு ாதங்களில் 12-15 அறுலமடகள் 

தசய்யாம். 

 குமமந்த அரவு காய்ப்புழு (ருக்கா) பாதிப்பு (5.5 %) 

 

20. இயலம்பஞ்சு 

ம்டிபி 1 

 

வயதசாக்கநாத

பும் உள்ளூர் 

லமகயிலிருந்து 

வதர்வு 

4 

ஆண்டுக

ள்முதல் 

40 

ஆண்டுக

ள்லம 

 அமனத்து பருலங்களும் (ஆண்டு முழுலதும்) 

 கசூல்:எரு த்திலிருந்து 900 முதல் 1500 

காய்கள் 

 விமலாக லரரும் தன்ம,  

 ானாலாரி / வதாட்டநிய வலராண்காடுகளுக்கும் 

ற்மது.  

 காய்கள்நடுத்தானது, அதிகபஞ்சுமடஉமடது , 

 தண்டுதுமரப்பாமனத்தவி தபரி அரவில் பூச்சி 

ற்றும் வநாய் பாதிப்பு இல்மய 

 



21. தசம்ம் 

ம்டிபி 1 

 

அம்மூர் உள்ளூர் 

லமக 

தசம்த்ததாகுப்

பிலிருந்து வதர்வு 

15-18 

லருடங்க

ள் 

 அமனத்து பருலங்களும் (ஆண்டு முழுலதும்) 

 எரு த்திலிருந்து 100 கியா லம மலம் 

பாய்ந்த க்கட்மட 

 கட்மட அடர் தசந்நிமத்தில் வதாற்மம் அளிக்கும்.  

 அதிக சான்டலின் அரவு தகாண்டது 

 தபரிஅரவில் பூச்சி ற்றும் வநாய்தாக்குதல் 

இல்மய 

 

22. சவுக்கு 

ம்டிபி 3 

வகசுலரினா 

ஈக்குசிடிவபாலி

ா × வகசுலரினா 

ஜுங்குனிானா 

3 

லருடங்க

ள் 

 அமனத்து பருலங்களும் (ஆண்டு முழுலதும்) 

 கசூல்:162 டன் / க்டர் 

 அதிக வ ாவயாதசல்லுவயாஸ் (75.8%) ற்றும் 

அடர்த்தி தகாண்டது. 

 பல்வலறு ம் சார்ந்த ததாழில்துமம பன்பாடுகள் 

 தபரிஅரவில்பூச்சிற்றும்வநாய்பாதிப்புஇல்மய  
 

23. காா ம்டிபி 

1 

 

வட்டுப்பாமர

ம் ஆப்பிரிக்கன் 

காகனி த் 

ததாகுப்பிலிருந்

து வதர்வு 

5-6 

லருடங்க

ள் 

 அமனத்து பருலங்களும் (ஆண்டு முழுலதும்) 

 கசூல்:150 டன் / க்டர் 

 உருமர லடிலபல்பன்ம் 

 ானாலாரி ற்றும் வலராண் காடுகளுக்கு 

உகந்தது. 

 தபரிஅரவில் பூச்சி ற்றும் வநாய்பாதிப்பு இல்மய 

 
 



ததாழில்நுட்பங்கள் 
 

ல. 

ண். 

ததாழில்நுட்பங்கள் 

 

1. தமிழ்நாடு வலராண்மப் பல்கமயக்கறகத்தின் கிா அரவியான த்திகாய லானிமய முன்னறிவிப்பு 

2. வலர் லரர்ச்சிக்கும், நாற்றின் வீரித்திற்கும் வித்திடும் விமத முயாம் திலக்கயமல 

3. இந்தி விமதப்புக்கு உதவும் விமத முயாமிடும் ததாழில்நுட்பம் 

4. நற்பயிரில் குமமந்த இாசன பன்பாட்டில் விமரச்சமய அதிகரிக்க லரர்-பருலத்திற்கற்ம நுண்ணுயிர் கயமல 

5. நற்பயிரில் லமட்சி பாதுகாப்பு, லரர்ச்சி ஊக்குவிப்பு ற்றும் உற்பத்தி திமன் வம்படுத்த பன்முக தசல்பாடுதகாண்ட 

நுண்ணுயிர் வபசில்யஸ்  ஆல்டிடுடினிஸ் ப்.டி 48 

6. ாடித்வதாட்ட காய்கறி சாகுபடிக்வகற்ம விமத வில்மயகள் 

7. திமந்த லளிக் கிெறுகளில்  நியத்தடி நீர் சறிவூட்ட கிடட்ட லடிகட்டி 

8. காற்றில்யா தலப்பச்சிமதவு மூயம் தநகிழி கழிவுகளிலிருந்து ரிதபாருள் ண்தைய் உற்பத்தி 

9. சிலப்பு தகாடுக்காப்புளி பறசபானம் 

10. தசம்பருத்தி  யர்களிலிருந்து  திப்பு கூட்டப்பட்ட தபாருட்கள் 
 

பண்மை இந்திங்கள் 
 

ல. 

ண். 

பண்மை இந்திம் 

1. நீடித்த நிமயான கரும்பு சாகுபடியில் தாய் குருத்து தலட்டும் கருவி 

2. புதர் தலட்டும் இந்தித்தினால் இங்கும் கமர டுக்கும் கருவி 

3. முருங்மக தநற்றுகளிலிருந்து விமத பிரித்ததடுக்கும் இந்திம் 

4. காற்று உந்துவிமச அடுப்பு 

5. டிாக்டால் இங்கும் திசுலரர்ப்பு லாமற நாற்று நடும் இந்திம் 

6. உமிநீக்கி சிறு தானிங்களுக்கான பண்மை அரவியான காற்று புகா வசமிப்பு கயன் 

*** 


