
ஆண்  வ ம் ஒேர விைல!தக்காளிையத் தகதகக்க ைவக்கும்.. மதிப் க் கூட்டல் மகாத்மியம்.. 

 

ஒ  கிேலா தக்காளியின் விைல 60 பாய் வைர அதிகாிப்ப ம்.. அ த்த சில வாரங்களிேலேய 

‘தைர ேரட்’ எ ம் அள க்கு சடாெரன சாிந் , கிேலா 50 ைபசாவிற்க்ககூட ெகாள் தல் ெசய்ய 

ஆள் இல்லாத நிைல ஏற்ப வ ம்.. தக்காளி விவசாயத்தில் பல ஆண் களாகேவ வா க்ைகயான 

விஷயமாகிவிட்ட ! 

பறிப் க் கூ க்குக்கூட கட் ப்ப யாகாத நிைலயில், தக்காளிையக் கூைட கூைடயாகக் 

குப்ைபயில் ெகாட் வ ம், தக்காளித் ேதாட்டங்களில் அப்ப  அப்ப ேய ஆ , மா கைள ேமய 

வி வ ம் ஆண்  ேதா ம் நடந்  வ ம் அவலம்! 

இதற்குத் தீர்ேவ இல்ைலயா? என்  லம் ம் விவசாயிகள், 

குளிர்பதனக் கிட்டங்கி அைமக்க ேவண் ம். குைறந்தபட்ச ஆதார விைல நிர்ணயம் ெசய்ய 

ேவண் ம் என்  ேகாாிக்ைக ைவப்ப ம் ஆண் க் கணக்காக ெதாடர்ந்  ெகாண்ேடதான் 

இ க்கிற . 

இதற்கு ந ேவ.. ஆதார விைல ம் ேவண்டாம்.. கிட்டங்கி ம் ேவண்டாம். விவசாயிகள் ெகாஞ்சம் 

ெமனக்ெகட்டாேல ேபா ம்.. மதிப் க்கூட்டல் லம் நஷ்டத்ைதத் தவிர்த்  லாபத்ைதக் 

கூட்டலாம். என்  நம்பிக்ைக ஊட் கின்றனர் தர்ம ாி மாவட்டம், பாப்பாரப்பட்  ேவளாண் 

அறிவியல் ைமயத்தினர். 

இந்த ைமய ம், தர்ம ாி மாவட்ட ேவளாண் விற்பைன மற் ம் வணிகப் பிாி ம் இைணந் , 

தக்காளியில் மதிப் க் கூட்டல் ெதாழில் ட்பத்ைதச் ெசால் க் ெகா ப்பதற்காக கடந்த மாதம் 

பயிற்சி காமிற்க்கு ஏற்பா  ெசய்தி ந்தனர். ேவளாண் அறிவியல் ைமய இைணப் ேபராசிாியர் 



ஜான்சிராணி, தக்காளிையக் ெகாண்  ஜாம், மதிப் க் கூட்டல் ெபா ட்கைளத் தயாாிக்கும் 

விதங்கைள ெசய் ைற விளக்கத் டன் ெசால் க் ெகா த்தார். 

தக்காளிக்கு வ டம் வ ம் கட் ப்ப யான விைல கிைடப்பதில்ைல. கணக்குப் பார்த்தால், 

பல ேநரங்களில் நஷ்டம்தான் அதிகமாக இ க்கும். விவசாயிகைளப் ெபா த்தவைரக்கும் 

விைளந்தைத அப்ப ேய சந்ைதயில் விற்க ம் என்  தான் நிைனக்கிறாங்க. அதற்க்கு ேமல் 

ேயாசிப்பேதயில்ைல. இந்த மனநிைலதான் நஷ்டத்திற்க்கு காரணம். விைல குைற ம் ேபா  

சாைலயில் ெகாட்  ணாக்குவதற்க்குப் பதிலாக.. ெகாஞ்சம் ெமனக்ெகட்  அைத 

ஊ காயாகேவா, ஜாமாகேவா.. மாற்றினால் நஷ்டம் வ வதற்க்கு வாய்ப்ேப இல்ைல. 

கிேலா க்கு 30 பாய் 

உதாரணமாக, ஒ  கிேலா தக்காளியில் சில ெபா ட்கைள ேசர்த்  ஊ காய் தயாாித்தால், 750 

கிராம் ஊ காய் கிைடக்கும். இன்ைறக்குச் சந்ைதயில் 250 கிராம் தக்காளி ஊ காய் 22 

பாயி ந்  30 பாய் வைரக்கும் விற்பைனயாகிற . குைறந்தபட்சம் 20 பாய் என்  

ைவத் க் ெகாண்டா ம் , 750 கிராம் ஊ காய்க்கு 60 பாய் கிைடக்கும். இதற்கான தயாாிப் ச் 

ெசல க்காக 30 பாயையக் கழித்தா ம், மீதி 30 பாய் இ க்கும். ெபாிய நி வனங்கேளாட 

ெதாடர்  ைவத் க் ெகாண்டால், ெதாடர்ந்  விற்பைன வாய்ப்  கிைடக்கும். கிேலா 3 பாய்க்கு 

தக்காளி விற்கிறேத என்  கீேழ ெகாட்டாமல்.. ெகாஞ்சம் ேயாசித்தால் ஒ  கிேலா தக்காளிக்கு 30 

பாய் கிைடக்கும். 

மதிப்பக்கூட்டல் ெதாழி க்கான கட தவிகள் பற்றி விளக்கமாக விவசாயிக க்கு எ த் ச் 

ெசான்னால் மாவட்ட ேவளாண் வணிகம் மற் ம் விற்பைனப் பிாிவின் ேவளாண் அ வலர் 

தாம்சன், “தக்காளி மட் மின்றி மா, பப்பாளி, ெகாய்யா, பச்ைசமிளகாய் என அைனத் ப் 

பயிர்களேம ஆண்  க்க மாறி மாறி இந்த மாவட்டத்தில் விைளவிக்கப்ப கின்றன. அந்தந்தப் 

ப வத்திற்க்கு ஏற்றப  அவற்ைறெயல்லாம் மதிப் க்கூட் , நல்ல லாபம் பார்க்கலாம். 

நாம் மதிப் க்கூட் ம் ெபா ட்கைள விற்பைன ெசய்வதற்காக கவைலப்படத் ேதைவயில்ைல. 

ெபாிய வணிக நி வனங்கள், தாங்கள் வி ம் ம் தரத் டன் தயாாித் க் ெகா க்கப்ப ம் ஜாம், 

சாஸ் உள்ளிட்ட ெபா ட்க க்கு நல்ல விைல ெகா க்கத் தயாராக இ க்கின்றன. அந்த 

நி வனங்களில் விற்பைன வாய்ப்ைப ஏற்ப த்தித் தர ேவளாண் வணிகம் மற் ம் விற்பைனப் 

பிாிைவ விவசாயிகள் தயக்கமின்றி அ கலாம். 
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