லாழறக்கான விழய முன்னறிவிப்பு
தமிழ்நாடு வலராண்ழப் பல்கழயகறகத்தில், வலராண் ற்றும் ஊக
வம்பாட்டு ஆய்வு ழத்தில் இங்கி லரும் தமிழ்நாடு பாசன விலசா
வம்பாட்டுத் திட்டத்தின் விழய முன்னறிவிப்புத் திட்டானது, பூலன்,
கற்பூலள்ளி ற்றும் வநந்தின் ஆகி லாழற இகங்களுக்கான விழய
முன்னறிவிப்ழப உருலாக்கியுள்ரது.
வலராண் ற்றும் உறலர் நய அழச்சகத்தின் இண்டாலது முன்
கூட்டி அறிக்ழகயின் படி, 2021-22 ஆம் ஆண்டு இந்திாவில், லாழற
9.59 இயட்சம் க்டர் பப்பரவில் சாகுபடி சசய்ப்பட்டு 351.31 இயட்சம்
டன்கள் உற்பத்திாகும் ன்று அறிவித்துள்ரது. இந்திாவில் ஆந்தி
பிவதசம் (11%) காாஷ்டிா (13%), கர்நாடகா (11%), குஜாத் (11%),தமிழ்நாடு(11%)
ற்றும் உத்திபிவதசம் (11%) ஆகிழல லாழறழ பயிரிடும் முக்கி
ாநியங்கராகும்.
தமிறகத்தில் சபாதுலாக வதனி, கன்னிாகுரி, வகாம்புத்தூர், திருச்சி,
திருசநல்வலலி

ற்றும்

தூத்துக்குடி

ஆகி

ாலட்டங்களில்

லாழற

அதிகரவில் பயிரிடப்படுகிமது. இப்பகுதியில் பூலன், கற்பூலள்ளி ற்றும்
வநந்தின் ஆகி இகங்கள் அதிகரவு பயிரிடப்படுகின்மன. இலற்றில், பூலன்
ற்றும் கற்பூலள்ளி இழய வநாக்கத்திற்காகவும் பயிரிடுகின்மன.
வகாம்புத்தூர் சந்ழதக்கு, புதுவகாட்ழட, திருழலாறு ற்றும் கடலூர்
ஆகி

பகுதிகளிலிருந்து

பூலன்

லத்தும்,

சத்திங்கயம்,

வகாபிசசட்டிபாழரம் ற்றும் வட்டுபாழரம் ஆகி பகுதிகளிலிருந்து
கற்பூலள்ளி லத்தும், வநந்தின் வட்டுபாழரத்திலிருந்தும் லருகின்மன.
வலும், வகராவிலிருந்து லரும் வநந்தின் லத்தானது ஆகஸ்ட, 2022 முதல்
லத் சதாடங்கும் ன திர்பார்க்கப்படுகிமது.
இச்சூறலில், விலசாயிகள் விற்பழன முடிவுகழர டுக்க துலாக
விழய

முன்னறிவிப்பு

குழு,

கடந்த
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ஆண்டுகராக

வகாம்புத்தூர்

சந்ழதகளில் நியவி பூலன், கற்பூலள்ளி ற்றும் வநந்தின் விழய ற்றும்
சந்ழத ஆய்வுகழர வற்சகாண்டது.ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்பழடயில்,
ஆகஸ்ட்- சசப்டம்பர் 2022 முடி தான பூலன் லாழறயின்
விழய ரூ.17 முதல் 18, கற்பூலள்ளி ரூ.20 முதல் 22

பண்ழை

ற்றும் வநந்தின்

விழய ரூ. 38 முதல் 40லழ இருக்கும் னக் கணிக்கப்பட்டுள்ரது. னவல,

விலசாயிகள் வற்கூறி சந்ழத ஆவயாசழன அடிப்பழடயில் விற்பழன
முடிவுகழர டுக்குாறு பரிந்துழக்கப்படுகின் மனர்.

வ  லும் வி லங்களுக் கு, ச தா டர்பு ச கா ள் ரவும்
1. உள்நாட்டு ற்றும் ற்றுதி சந்ழதத் தகலல் ழம்
வலராண் ற்றும் ஊக வம்பாட்டு ஆய்வு ழம்
தமிழ்நாடு வலராண்ழ பல்கழயக்கறகம்
வகாம்புத்தூர் 641003
சதாழயவபசி : 0422-2431405
2. இக்குனர் ற்றும் முழன அதிகாரி
தமிழ்நாடு நீர்லர நியலரத் திட்டம்
நீர் சதாழில்நுட்ப ழம்
தமிழ்நாடு வலராண்ழ பல்கழயக்கறகம்
வகாம்புத்தூர் 641003
சதாழயவபசி : 0422-6611278
ச தா ழி ல்நுட்ப வி லங்களுக் கு, ச தா டர்பு ச கா ள் ரவும்
வபாசிார் ற்றும் தழயலர்
பறப்பயிர்கள் துழம
தமிழ்நாடு வலராண்ழ பல்கழயக்கறகம்
வகாம்புத்தூர் 641003
சதாழயவபசி : 0422-6611269

Price Forecast for Banana
The TN-IAM Project funded Price Forecasting Scheme at Centre for
Agricultural and Rural Development Studies, Tamil Nadu Agricultural
University, Coimbatore has developed market advisory for major banana
varieties viz., Poovan, Karpuravalli and Nendran to help farmers in taking
proper selling decisions.
According to the Second Advance Estimates of the Ministry of
Agriculture and Farmers Welfare (2021-22), the area under banana is 9.59
lakh hectares with a production of 351.31 lakh tonnes. Andhra Pradesh
(17%), Maharashtra (13%), Karnataka (11%), Gujarat (11%), Tamil
Nadu(11%), and Uttar Pradesh (11%) are the major banana producing states.
In Tamil Nadu, the major banana growing districts are Theni,
Kanyakumari, Coimbatore, Trichy, Tirunelveli and Tuticorin. Major
cultivars of these areas are Poovan, Karpuravalli and Nendran of which
Poovan and Karpuravalli are also cultivated for leaf purpose.
Fresh arrivals of Poovan banana are coming to Coimbatore market
from Pudukottai, Thirukattupalli, Thiruvaiyaru and Cuddalore. Karpuravalli
arrivals

are coming from Sathyamangalam,

Gobichettipalayam and

Mettupalayam. Nendran arrivals are coming from Mettupalayam and arrivals
from Kerala would commence from August’2022.
The price forecasting team has analyzed the past 17 years prices of
cultivars of Poovan, Karpuravalli and Nendhran banana of Coimbatore. The
results of the analysis and trader survey indicated that all the cultivars such
as Poovan, Karpuravalli and Nendhran prices will be stable during August–

September, 2022 and the expected average farm gate price would be Rs. 1718 per kg for Poovan, Rs.20-22 for Karpuravalli and Rs38-40 per kg for
Nendhran respectively, in Coimbatore market. Hence, farmers are advised to
take appropriate marketing decisions 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

