வாழழக்கான விழல முன்னறிவிப்பு
திழ்நாடு
ற்றும்

வலராண்மப் பல்கமயக்கறகத்தில், வலராண்

ஊக

திழ்நாடு

வம்பாட்டு

பாசன

பன்னமிலிப்புத்
வநந்தின்

ஆய்வு மத்தில்

லிலசா

வம்பாட்டுத்

திட்டானது,

பூலன்,

லாமறக்கான

இங்கி

லரும்

திட்டத்தின்

லிமய

கற்பூலள்ரி

லிமய

ற்றும்

பன்னமிலிப்மப

உருலாக்கிபள்ரது.
வலராண்
இண்டாலது

ற்றும்

உறலர்

பன்கூட்டி

நய

அமிக்மகின்

அமச்சகத்தின்
படி,

2021-22

ஆம்

ஆண்டு இந்திாலில், லாமற 9.59 இயட்சம் க்டர் பப்பரலில்
சாகுபடி

சசய்ப்பட்டு

ன்று

அமிலித்துள்ரது.

காாஷ்டிா,
கர்நாடகா

351.31

இயட்சம் டன்கள் உற்பத்திாகும்
இந்திாலில்

உத்திபிவதசம்,
ஆகிமல

ஆந்தி

குஜாத்,

லாமற

பிவதசம்,

திழ்நாடு

ற்றும்

பிரிடப்படும்

பக்கி

ாநியங்கராகும்.
திறகத்தில்

2021-22

ஆம் ஆண்டு,

லாமற 1.01

இயட்சம்

க்டர் பப்பரலில் சாகுபடி சசய்ப்பட்டு 39.39 இயட்சம் டன்கள்
உற்பத்திசசய்ப்பட்டுள்ரது.
வகாம்புத்தூர்,
ற்றும்

வதனி,

கன்னிாகுரி,

திறகத்தில்

திருச்சி,

சபாதுலாக

திருசநல்வலயி,

ஆகி

தூத்துக்குடி

ாலட்டங்கரில்

லாமற

அதிகரலில் பிரிடப்படுகிமது. திருச்சி, திருசநல்வலயி, கடலூர்,
வதனி ற்றும் வகாம்புத்தூர் ஆகிமல பக்கி லாமறக்கான
சந்மதாக திழ்நாட்டில் உள்ரது. இலற்மில் அதிகாக

திருச்சி

சந்மதியிருந்து லாமற பிமபகுதிகலக்கு அனுப்படுகிமது.
தற்வபாது,
தஞ்சாவூர்,

வகாம்புத்தூர்
புதுக்வகாட்மட

சந்மதக்கு

யால்குடி,

ற்றும்

பசிமி

கரூர்,
ஆகி

பகுதிகரியிருந்தும்,
திருச்சி

சந்மதக்கும்

பயங்கரின்படி,
அதிகரித்தாலும்,
சபய்து

வலும்

அதிகாக

பண்டிமக
திருச்சி

லரும்

வதனி

பகுதிகரியிருந்து

அனுப்பப்படுகிமது.

காயங்கரில்

ாலட்டத்தில்

சதாடர்

மறால்

லர்த்தக

லாமறின்

கடந்த சிய
லாமற

லாமற
வதமல

நாட்கராக

சபருரலில்

வசதமடந்துள்ரதாக அமிப்படுகிமது.
இச்சூறயில்,

லிமய

பன்னமிலிப்பு

ஆண்டுகராக

வகாம்புத்தூர்

கற்பூலள்ரி

ற்றும்

குழு,

சந்மதகரில்

வநந்தின்

லிமய

கடந்த
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நியலி

பூலன்,

ற்றும்

சந்மத

ஆய்வுகமரபம் வற்சகாண்டது. ஆய்லின் படிலில் அக்வடாபர் –
டிசம்பர், 2022 ாதங்கரில் பூலன் லாமறின் சாசரி பண்மை
லிமய

கிவயாலிற்கு ரூ. 22-24, கற்பூலள்ரி பண்மை லிமய

கிவயாலிற்கு ரூ. 25-27 ற்றும் வநந்தின் லாமறின் பண்மை
லிமய

கிவயாலிற்கு

கைிக்கப்பட்டுள்ரது.
பருலநிமயம

ரூ.40-44

லம

னினும்

சபாறுத்து

லிமயில்

இருக்கும்

லரும்

ன்று

காயங்கரில்

ாற்மங்கள்

இருக்கும்.

னவல லிலசாிகள் தகுந்த லிற்பமன படிவுகமர டுக்குாறு
பரிந்துமக்கபடுகின்மனர்.

மேலும் விவரங்களுக்கு த ாடர்பு தகாள்ளவும்
உள்நாட்டு ற்றும் ற்றுதி சந்மத தகலல் மம்
வலராண் ற்றும் ஊக வம்பாட்டு ஆய்வு மம்
திழ்நாடு வலராண்மப் பல்கமயக்கறகம்,
வகாம்புத்தூர்- 641 003

சதாமய வபசி – 0422 – 2431405

இக்குனர் ற்றும் பமனஅதிகாரி
திழ்நாடு நீர்லரநியலரத் திட்டம்
நீர் தட்ப மம்
திழ்நாடு வலராண்மப் பல்கமயக்கறகம்,
வகாம்புத்தூர்- 641 003
சதாமய வபசி – 0422 – 6611278
ேற்ற விவரங்களுக்கு த ாடர்பு தகாள்ளவும்
வபாசிரிர் ற்றும் தமயலர்
பறப்பிர்கள் துமம
திழ்நாடு வலராண்மப் பல்கமயக்கறகம்
வகாம்புத்தூர்- 641 003
சதாமய வபசி – 0422 – 6611269

Price Forecast for Banana
The TN-IAM Project funded Price Forecasting Scheme of the Centre for
Agricultural and Rural Development Studies, Tamil Nadu Agricultural University,
Coimbatore has developed market advisory for banana.
Banana is cultivated in 9.59 lakhs hectare with a production of 351.31 lakh
tonnes in India during 2021-22 according to the Second Advance Estimates of
Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Andhra Pradesh, Maharastra, Tamil
Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Karnataka are the major banana growing states in
the country.
In Tamil Nadu, the area under banana is 1.01 lakh hectare with a production
of 39.39 lakh tones during 2021-22. Major banana growing districts are
Coimbatore, Theni, Trichy, Tirunelveli, Tuticorin and Kanyakumari. Banana
Market Centres in Tamil Nadu are Trichy, Tirunelveli, Cuddalore, Theni and
Coimbatore. Among them, Trichy is one of the major centre for supplying banana
to various parts of the State.
At Present, banana arrivals are mainly from Lalkudi, Karur, Thanjavur
Pudukottai, Musuri and Theni to Trichy market. Traders reported that demand for
banana may rise mainly due to festival season. Recent incessant rains have also
damaged the crop significantly in Trichy area.
Price Forecasting team has analysed the past 19 years prices of cultivars of
Poovan, Karpooravalli and Nendhran banana of Coimbatore. The results of
analysis and trader survey indicated that the expected average farm gate price will
be around Rs. 22-24 per kg for Poovan, Rs.25-27 for Karpooravalli and Rs.40-44
per kg for Nendhran respectively, in Coimbatore market during October to
December 2022 subjected to favourable weather conditions. Hence, farmers are
advised to take appropriate selling decision accordingly.

For further details contact:
Domestic and Export Market Intelligence Cell
Centre for Agricultural and Rural Development Studies
Tamil Nadu Agricultural University
Coimbatore – 641 003.
Phone: 0422-2431405
The Director and TN-IAMP Nodal Officer
Water Technology Centre
Tamil Nadu Agricultural University
Coimbatore - 641 003.
Phone: 0422-6611278

For technical details please contact:
Professor and Head
Department of Fruit Crops
Horticultural College & Research Institute
Tamil Nadu Agricultural University
Coimbatore -641003.
Phone -0422 -6611269

