
ல் ய பண்ைண ெதாழில் ட்பங்கள்: 

தக்காளி: 

1. தரமான நாற்  உற்பத்தி: 

பா காக்கப்பட்ட நாற்றங்கால்: 

• தக்காளி நாற் கைள குழித்தட் களில் நிழல் வைல நாற்றங்கால் 

லம் உற்பத்தி ெசய்ய ேவண் ம் 

• 1 மீ அகலம் மற் ம் ேபாதமான நீள ைடய ேமட் ப் பாத்திகைள 

அைமக்க ேவண் ம் 

• குழித்தட் களில் நன்கு பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழி  300 

கிேலா டன் 5 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கு மற் ம் 

அேசாஸ்ைபாில்லம், பாஸ்ேபா பாக்டீாியா இரண் ம் தலா 1 கிேலா 

ஆகியைவ கலந்  நிரப்ப ேவண் ம் 

விைதத்தல்: 

• ஒ  எக்ட க்கு சுமார் 100 கிராம் ாிய ஒட்  இரக விைத 

ேபா மான  

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 200 கிராம் என்ற அளவில் 

அேசாஸ்ைபாில்லத்ைத கலந்  அைர மணி ேநரத்திற்கு நிழ ல் 

உலர்த்த ேவண் ம் 



• விைதத்த ஆ  நாட்க க்கு பிறகு குழித்தட் கைள 

ேமட் ப்பாத்திகளின் மீ  ைவக்க ேவண் ம் 

• விைத ைளக்கும் வைர ஒ  நா க்கு 2 ைற என்ற ைறயில் 

தின ம் வா  ெகாண்  நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 

• 3 சதவிகித (30 மி  / ) பஞ்சகாவ்யாைவ விைதத்த 15 நாட்க க்கு 

பின் ெதளிக்கேவண் ம் 

• விைதத்த 18 நாட்க க்கு பின் 19:19:19 மற் ம் 0.5 சதவிகித 

மாங்கனீசு கைரசைல ஊற்ற ேவண் ம் 

• 25 தல் 30 நாட்களில் தக்காளி நாற் கள் நட க்கு தயாராக 

இ க்கும்  

2. நட : 

• நட  வயைல த ல் உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஆழமாக உழ  

ெசய்ய ேவண் ம். பின் சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற உழ  

ெசய்  விட்  அதன் பின் ெகாக்கிக் கலப்ைப லம் இரண்  ைற 

நன்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன் கள் ெதா வரம் 

அ ரமாக இட்  நன்கு உழ ேவண் ம் 

• எக்ட க்கு 1172 கிேலா சூப்பர் பாஸ்ேபட் உரத்திைன அ ரமாக 

இடேவண் ம் 



• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உயிர் உரங்கைள 

எக்ட க்கு தலா 2கிேலா த ம் சுமார் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

• அகல ேமட்  பாத்திகலப்ைபயின் லேமா அல்ல  

ேவைலயாட்களின் லேமா 4 அ  அகல ம் ஒ  அ  உயர ம் 

உைடய ேமட் ப்பாத்திகைள பக்கவாட்  இைண குழாய்க க்கு 

இைணயாக ஒ  அ  இைடெவளியில் அைமக்க ேவண் ம் 

• ெச  ந வதற்கு தல் நாள் ெசாட் நீர்ப்பாசனம் லம் நிலம் 

வ ம் நன்கு நீரால் நைனக்க ேவண் ம். இதற்கு மண்ணின் 

தன்ைம காலநிைலையப் ெபா த்  சுமார் 8-12 மணி ேநரம் எ த் க் 

ெகாள் ம் 

• நட க்கு ன் எக்ட க்கு 3  என்ற அளவில் ைள ன் கைளக் 

ெகால் யான ெபண் ெமத்த ன் (ஸ்டாம்ப்) ெதளிக்க ேவண் ம்  

• நன்கு வளர்ச்சியைடந்த நாற் கைள 90 x 60 x 60 ெச மீ என்ற 

இைடெவளியில் இரட்ைட வாிைச ைறயில் நட  ெசய்ய 

ேவண் ம் 

• 16 தக்காளி நாற்  வாிைசக க்கு ஒ  வாிைச என்ற விகிதத்தில் 40 

நாட்கள் வய ைடய ெசண் மல்  நாற் க்கைள நட  ெசய்ய 

ேவண் ம் 



• நட  ெசய்த 7 ஆம் நாள் சந் க்கைள நிரப்ப ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ாிய ஒட்  தக்காளி இரகங்க க்கு 200:250:200 கிேலா தைழ மணி 

மற் ம் சாம்பல் சத்  என்ற அளவில் ன்  நாட்கள் 

இைடெவளியில் பயிர்க் காலம் வ ம் பகிர்ந்  அளிக்க 

ேவண் ம் 

4. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• சூேடாேமானஸ் ேளாரசன்ஸ் 0.5 சதவிகிதத்ைத 15 நாட்கள் 

இைடெவளியில் 6 ைற இைலகளின் மீ  ெதளிக்க ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 30 ஆம் நாள் ங்கில் அல்ல  ச க்கு மரக்குச்சிகைள 

நட்  ெச கள் சாயாவண்ணம் சணல் கயி  ெகாண்  கட்ட 

ேவண் ம் 

• ைரகாண்டனால் வளர் ஊக்கியிைன 1.25 மி.  / ட்டர் என்ற 

அளவில் நீ டன் கலந்  15 மற் ம் 30 ஆம் நாள் ெதளிக்க 

ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 45, 60 மற் ம் 90 ஆம் நாள்  உதிர்வைதக் 

கட் ப்ப த்த பிளாேனாஃபிக்ஸ் 500 ட்டர் தண்ணீ க்கு 125 மி  

என்ற அளவில் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம் 

• 0.1சதவிகித ண் ட்டச் சத் க்கலைவயிைன நட  ெசய்த 40 

மற் ம் 80 ஆம் நாள் ெதளிக்க ேவண் ம்  



• 19:19:19 மற் ம் மாங்கனீைச ஒ  சதவிகிதம் (10 கி / ) என்ற 

அளவில் நட  ெசய்த 60 ஆம் நாள் ெதளிக்க ேவண் ம் 

5. அ வைட மற் ம் அ வைடபின் ெசய் ேநர்த்தி: 

• சந்ைத ேதைவயிைனப் ெபா த்  தக்காளி பழங்கைள பாதி ப த்த 

நிைலயிேலா அல்ல  வ ம் ப த்த நிைலயிேலா அ வைட 

ெசய்ய ேவண் ம். நட  ெசய் ம் பயிர் 60 ஆம் நாளிேலேய 

அ வைடக்கு வந் வி ம் 

• பழங்கைள அவற்றின் அள  எைட அ ப்பைடயில் ன்  

தரங்களாக அதாவ  சீரான ெபாிய பழங்கள் சிறிய அள  மற் ம் 

ேசதாரம் மற் ம் உ மாற்றம் ெகாண்ட பழங்கள் என்  பிாித்  

தனித்தனிேய பிளாஸ் க் கிேரட் களில் நிரப்ப ேவண் ம் 

கத்தாி: 

1. தரமான நாற்  உற்பத்தி: 

பா காக்கப்பட்ட நாற்றங்கால்: 

• நாற்றங்கா க்கு 50 சதவிகித நிழல்வைல ேபா மான  

• 1 மீட்டர் அகலம் மற் ம் ேபா மான நீள ைடய ேமட் ப் 

பாத்திகைள அைமக்க ேவண் ம் 

• நாற் க்கைள குழித்தட் களில் வளர்க்க ேவண் ம் 

• குழித்தட் களில் நன்கு பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழி  300 

கிேலா டன் 5 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கு மற் ம் 



அேசாஸ்ைபாில்லம், பாஸ்ேபா பாக்டீாியா இரண் ம் தலா ஒ  

கிேலா ஆகியைவ கலந்  நிரப்ப ேவண் ம்  

விைதத்தல்: 

• ஒ  எக்ட க்கு சுமார் 200 கிராம் கத்தாி விைதகள் ேபா மான  

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 200 கிராம் என்ற அளவில் 

அேசாஸ்ைபாில்லத்ைத கலந்  அைர மணி ேநரத்திற்கு நிழ ல் 

உலர்த்த ேவண் ம் 

• விைதத்த ஆ  நாட்க க்கு பிறகு குழித்தட் கைள 

ேமட் ப்பாத்திகளின் மீ  ைவக்க ேவண் ம் 

• விைத ைளக்கும் வைர ஒ  நா க்கு 2 ைற என்ற ைறயில் 

தின ம் வா  ெகாண்  நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 

• 3 சதவிகித (30 மி  / ) பஞ்சகாவ்யாைவ விைதத்த 15 நாட்க க்கு 

பின் ெதளிக்க ேவண் ம் 

• விைதத்த 18 நாட்க க்கு பின் 19:19:19 மற் ம் 0.5 சதவிகித 

மாங்கனீசு கைரசைல ஊற்ற ேவண் ம் 

• 35 நாட்களில் கத்தாி நாற் கள் நட க்கு தயாராக இ க்கும் 

2. நட : 

• நட  வயைல த ல் உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஆழமாக உழ  

ெசய்ய ேவண் ம். பின் சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற உழ  



ெசய்  விட்  அதன் பின் ெகாக்கிக் கலப்ைப லம் இரண்  ைற 

நன்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன் கள் ெதா வரம் 

அ ரமாக இட்  நன்கு உழ ேவண் ம் 

• அ ரமாக சூப்பர் பாஸ்ேபட் உரத்ைத ஒ  எக்ட க்கு 703 கிேலா 

என்ற அளவில் கைடசி உழவின் ேபா  இட ேவண் ம் 

• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உயிர் உரங்கைள 

எக்ட க்கு தலா 2கிேலா த ம் சுமார் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் சூேடாேமானாஸ் ேளாரசன்ஸ் அல்ல  

ைரக்ேகாெடர்மா விாி ைய எக்ட க்கு 2.5 கிேலா என்ற அளவில் 

100 கிேலா ெதா வரத் டன் கலந்  இட ேவண் ம் 

• நட  வயைல நான்கு அ  அகல ம் ஒ  அ  உயர ம் ெகாண்ட 

ேமட் ப்பாத்திகளாக அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட் க் 

குழாய்கள் ேமட் ப்பாத்தியின் மத்தியில் இைணயாகச் ெசல் மா  

பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம் 

• ந வதற்கு 8-12 மணி ேநரத்திற்கு ன் நட  வயைல ெசாட்  

நீர்ப்பாசனம் அைமப்பின் லம் நைனக்க ேவண் ம் 



• நட க்கு ன் எக்ட க்கு 3  என்ற அளவில் ைள ன் கைளக் 

ெகால் யான ெபண் ெமத்த ன் (ஸ்டாம்ப்) ெதளிக்க ேவண் ம்  

• 35 நாட்கள் வய ைடய நாற் கைள 0.5 சதவிகித சூேடாேமானாஸ் 

ேளாரசன்ஸ் கலைவயில் 30 நிமிடங்கள் நைனத்த பின்  90 x 60 x 

75 ெச மீ இைடெவளியில் இரட்ைட வாிைச ைறயில் நட  ெசய்ய 

ேவண் ம் 

• 16 கத்தாி நாற்  வாிைசக க்கு ஒ  வாிைச என்ற விகிதத்தில் 40 

நாட்கள் வய ைடய ெசண் மல்  நாற் க்கைள நட  ெசய்ய 

ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 7 ஆம் நாள் சந் க்கைள நிரப்ப ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ாிய ஒட்  தக்காளி இரகங்க க்கு ஒ  எக்ட க்கு 200:150:200 

கிேலா தைழ மணி மற் ம் சாம்பல் சத்திைன நட  ெசய்த  தல் 

ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் கைர ம் உரப்பாசனம் ைறயில் 

நீர்வழி உரமாகக் ெகா க்க ேவண் ம் 

4. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• சூேடாேமானஸ் ேளாரசன்ஸ் 0.5 சதவிகிதத்ைத 15 நாட்கள் 

இைடெவளியில் 6 ைற இைலகளின் மீ  ெதளிக்க ேவண் ம் 



• நட  ெசய்த 15 மற் ம் 30 ஆம் நாட்களின் ைரகாண்டனால் என்ற 

வளர்ச்சி ஊக்கியிைன ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு 1.25 மி.  

என்றளவில் ெதளிக்க ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 45, 60 மற் ம் 90 ஆம் நாட்களில்  பிளாேனாஃபிக்ஸ் 

என்ற வளர் ஊக்கியிைன ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு 0.25 மி.  என்ற 

அளவில் ெதளித்   உதிர்வைதக் கட் ப்ப த்தலாம் 

• ண் ட்டச் சத் க் கலைவயிைன ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு ஒ  

கிராம் என்ற அளவில் நட  ெசய்த 40 மற் ம் 80 ஆம் நாளில் 

ெதளிக்க ேவண் ம் 

• 19:19:19 மற் ம் மாங்கனீைச ஒ  சதவிகிதம் (10 கி / ) என்ற 

அளவில் நட  ெசய்த 60 ஆம் நாள் ெதளிக்க ேவண் ம் 

5. அ வைட மற் ம் அ வைடபின் ெசய் ேநர்த்தி: 

• நன்கு திர்ந்த காய்கைள அ வைட ெசய்ய ேவண் ம் 

• காய்கைள அவற்றின் அளவின் அ ப்பைடயில் தரம் பிாித்  ச்சி 

தாக்குதல் உள்ள காய்கைள நீக்கி பிளாஸ் க் ெபட் களில் நிரப்ப 

ேவண் ம்  

மிளகாய்: 

1. தரமான நாற்  உற்பத்தி: 

பா காக்கப்பட்ட நாற்றங்கால்: 

• நாற்றங்கா க்கு 50 சதவிகித நிழல்வைல ேபா மான  



• 1 மீட்டர் அகலம் மற் ம் ேபா மான நீள ைடய ேமட் ப் 

பாத்திகைள அைமக்க ேவண் ம் 

• நாற் க்கைள குழித்தட் களில் வளர்க்க ேவண் ம் 

• குழித்தட் களில் நன்கு பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழி  300 

கிேலா டன் 5 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கு மற் ம் 

அேசாஸ்ைபாில்லம், பாஸ்ேபா பாக்டீாியா இரண் ம் தலா ஒ  

கிேலா ஆகியைவ கலந்  நிரப்ப ேவண் ம்  

விைதத்தல்: 

• ஒ  எக்ட க்கு சுமார் 200 கிராம் மிளகாய் விைதகள் ேபா மான  

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 10 கிராம் சூேடாேமானாஸ் ேளாரசன்ஸ் 

ேசர்த்  விைத ேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம் 

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 200 கிராம் என்ற அளவில் 

அேசாஸ்ைபாில்லத்ைத கலந்  அைர மணி ேநரத்திற்கு நிழ ல் 

உலர்த்த ேவண் ம் 

• விைதத்த ஆ  நாட்க க்கு பிறகு குழித்தட் கைள 

ேமட் ப்பாத்திகளின் மீ  ைவக்க ேவண் ம் 

• விைத ைளக்கும் வைர ஒ  நா க்கு 2 ைற என்ற ைறயில் 

தின ம் வா  ெகாண்  நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 

• 3 சதவிகித (30 மி  / ) பஞ்சகாவ்யாைவ விைதத்த 15 நாட்க க்கு 

பின் ெதளிக்க ேவண் ம் 



• விைதத்த 18 நாட்க க்கு பின் 19:19:19 மற் ம் 0.5 சதவிகித 

மாங்கனீசு கைரசைல ஊற்ற ேவண் ம் அல்ல  ண் ட்டச் சத்  

கலைவ ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு 5 கிராம் என்றளவில் ெதளிக்க 

ேவண் ம்  

• 35 நாட்களில் மிளகாய் நாற் கள் நட க்கு தயாராக இ க்கும் 

2. நட : 

• நட  வயைல த ல் உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஆழமாக உழ  

ெசய்ய ேவண் ம். பின் சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற உழ  

ெசய்  விட்  அதன் பின் ெகாக்கிக் கலப்ைப லம் இரண்  ைற 

நன்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன் கள் ெதா வரம் 

அ ரமாக இட்  நன்கு உழ ேவண் ம் 

• அ ரமாக சூப்பர் பாஸ்ேபட் உரத்ைத ஒ  எக்ட க்கு 375 கிேலா 

என்ற அளவில் கைடசி உழவின் ேபா  இட ேவண் ம் 

• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உயிர் உரங்கைள 

எக்ட க்கு தலா 2கிேலா த ம் சுமார் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 



• கைடசி உழ க்கு ன் சூேடாேமானாஸ் ேளாரசன்ஸ் அல்ல  

ைரக்ேகாெடர்மா விாி ைய எக்ட க்கு 2.5 கிேலா என்ற அளவில் 

100 கிேலா ெதா வரத் டன் கலந்  இட ேவண் ம் 

• நட  வய ல் 120 ெச மீ அகலம் உைடய  ேமட் ப்பாத்திகைள 30 

ெச மீ இைடெவளியில் அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட் க் 

குழாய்கள் ேமட் ப்பாத்தியின் மத்தியில் இைணயாகச் ெசல் மா  

பார்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் 

• ந வதற்கு 8-12 மணி ேநரத்திற்கு ன் நட  வயைல ெசாட்  

நீர்ப்பாசனம் அைமப்பின் லம் நைனக்க ேவண் ம் 

• நட க்கு ன் எக்ட க்கு 1  என்ற அளவில் ைள ன் கைளக் 

ெகால் யான ஃப் க்ேளார ன் அல்ல  ெபண் ெமத்த ன் 

ெதளிக்க ேவண் ம்  

• 35 நாட்கள் வயதான ஆேராக்கியமான மிளகாய் ெச கைள இ  

வாிைச நட  ைறயில் 90 x 60 x 45 ெச மீ என்ற இைடெவளியில்  

நட  ெசய்ய ேவண் ம் 

• நட க்கு ன் 0.5 சதவிகித சூேடாேமானாஸ் ேளாரசன்ஸ் 

கைரச ல் 30 நிமிடங்கள் நைனக்க ேவண் ம் 

• 16 மிளகாய் நாற்  வாிைசக க்கு ஒ  வாிைச என்ற விகிதத்தில் 40 

நாட்கள் வய ைடய ெசண் மல்  நாற் க்கைள நட  ெசய்ய 

ேவண் ம் 



• நட  ெசய்த 7 ஆம் நாள் சந் க்கைள நிரப்ப ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• நட  ெசய்த ன்றாம் நாள் தல் ன்  நாட்கள் 

இைடெவளியில் எக்ட க்கு 120:80:80 கிேலா தைழ, மணி 

மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள கைர ம் உரப்பாசன ைறயில் 

ெச யின் வளர்ச்சிக் காலம் வைர ெகா க்க ேவண் ம் 

4. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• சூேடாேமானஸ் ேளாரசன்ஸ் 0.5 சதவிகிதத்ைத 15 நாட்கள் 

இைடெவளியில் இைலகளின் மீ  ெதளிக்க ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 30 மற் ம் 60 ஆம் நாள் கைளெய க்க ேவண் ம் 

• ண் ட்டச் சத் க் கலைவைய எக்ட க்கு 500 கிராம் என்றளவில் 

நட  ெசய்த 40, 80 மற் ம் 120 ஆம் நாட்களில் ெதளிக்க ேவண் ம் 

• நீாில் கைர ம் 19:19:19 மற் ம் மாங்கனீசு மற் ம் ெபாட்டாசிய 

ைநட்ேரட்  ஒ  சதவிகிதம் என்றளவில் நட  ெசய்த 60 மற் ம் 100 

ஆம் நாட்களில் ெதளிக்க ேவண் ம்  

• நட  ெசய்த 15 மற் ம் 30 ஆம் நாட்களில் ைரயகாண்டனால் 

என்ற வளர்ச்சி ஊக்கியிைன ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு 1.25 மி.  

என்ற அளவில் ெதளிக்க ேவண் ம் 

• பிளாேனாஃபிக்ஸ் 0.25 மி.  /  என்றளவில் தண்ணீ டன் கலந்  

45, 60, மற் ம் 90 ஆம் நாட்களில் ெதளிக்க ேவண் ம் 



5. அ வைட மற் ம் இ வைட பின்ெசய் ேநர்த்தி: 

• நன்கு திர்ந்த காய்கைள நட  ெசய்த 70 நாட்க க்கு பின்னர் 

நான்கு நாட்கள் இைடெவளியில் அ வைட ெசய்ய ேவண் ம் 

• காய்களின் அளைவப் ெபா த்  தரம் பிாித்  பிளாஸ் க் 

ெபாட் களில் நிரப்ப ேவண் ம். சிறிய வைளந்த மற் ம் 

உ மாற்ற ள்ள காய்கைளத் தனியாக பிாித்ெத க்க ேவண் ம்  

பாப்ாிகா (அ) பஜ்ஜி மிளகாய்: 

1. தரமான நாற்  உற்பத்தி: 

பா காக்கப்பட்ட நாற்றங்கால்: 

• நாற்றங்கா க்கு 50 சதவிகித நிழல்வைல ேபா மான  

• 1 மீட்டர் அகலம் மற் ம் ேபா மான நீள ைடய ேமட் ப் 

பாத்திகைள அைமக்க ேவண் ம் 

• நாற் க்கைள குழித்தட் களில் வளர்க்க ேவண் ம் 

• குழித்தட் களில் நன்கு பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழி  

360 கிேலா டன் 5 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கு மற் ம் 

அேசாஸ்ைபாில்லம், பாஸ்ேபா பாக்டீாியா இரண் ம் தலா ஒ  

கிேலா ஆகியைவ கலந்  நிரப்ப ேவண் ம்  

விைதத்தல்: 

• ஒ  எக்ட க்கு சுமார் 200 கிராம் பாப்ாிகா விைதகள் ேபா மான  



• ஒ  கிேலா விைதக்கு 10 கிராம் சூேடாேமானாஸ் ேளாரசன்ஸ் 

அல்ல  4 கிராம் ைரக்ேகாெடர்மா விாி  கலந்  விைத ேநர்த்தி 

ெசய்ய ேவண் ம் 

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 100 கிராம் என்ற அளவில் 

அேசாஸ்ைபாில்லத்ைத கலந்  அைர மணி ேநரத்திற்கு நிழ ல் 

உலர்த்த ேவண் ம் 

• விைதத்த ஆ  நாட்க க்கு பிறகு குழித்தட் கைள 

ேமட் ப்பாத்திகளின் மீ  ைவக்க ேவண் ம் 

• விைத ைளக்கும் வைர ஒ  நா க்கு 2 ைற என்ற ைறயில் 

தின ம் வா  ெகாண்  நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 

• 3 சதவிகித (30 மி  / ) பஞ்சகாவ்யாைவ விைதத்த 15 நாட்க க்கு 

பின் ெதளிக்க ேவண் ம் 

• விைதத்த 18 நாட்க க்கு பின் 19:19:19 மற் ம் 0.5 சதவிகித 

மாங்கனீசு கைரசைல ஊற்ற ேவண் ம் அல்ல  ண் ட்டச் சத்  

கலைவ ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு 5 கிராம் என்றளவில் ெதளிக்க 

ேவண் ம்  

• 35 நாட்களில் பாப்ாிகா நாற் கள் நட க்கு தயாராக இ க்கும் 

2. நட : 

• நட  வயைல த ல் உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஆழமாக உழ  

ெசய்ய ேவண் ம். பின் சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற உழ  



ெசய்  விட்  அதன் பின் ெகாக்கிக் கலப்ைப லம் இரண்  ைற 

நன்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன் கள் ெதா வரம் 

அ ரமாக இட்  நன்கு உழ ேவண் ம் 

• அ ரமாக சூப்பர் பாஸ்ேபட் உரத்ைத ஒ  எக்ட க்கு 703 கிேலா 

என்ற அளவில் கைடசி உழவின் ேபா  இட ேவண் ம் 

• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உயிர் உரங்கைள 

எக்ட க்கு தலா 5 கிேலா த ம் சுமார் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் சூேடாேமானாஸ் ேளாரசன்ஸ் எக்ட க்கு 

2.5 கிேலா என்ற அளவில் 100 கிேலா ெதா வரத் டன் கலந்  இட 

ேவண் ம் 

• நட  வய ல் 4 அ  அகலம் உைடய  ேமட் ப்பாத்திகைள 1 அ  

இைடெவளியில் அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட் க் 

குழாய்கள் ேமட் ப்பாத்தியின் மத்தியில் இைணயாகச் ெசல் மா  

பார்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் 

• ந வதற்கு 8-12 மணி ேநரத்திற்கு ன் நட  வயைல ெசாட்  

நீர்ப்பாசனம் அைமப்பின் லம் நைனக்க ேவண் ம் 



• நட க்கு ன் எக்ட க்கு 1  என்ற அளவில் ைள ன் கைளக் 

ெகால் யான ஃப் க்ேளார ன் அல்ல  ெபண் ெமத்த ன் 

ெதளிக்க ேவண் ம்  

• 35 நாட்கள் வயதான பாப்ாிகா ெச கைள 0.5 சதவிகித 

சூேடாேமானாஸ் ேளாரசன்ஸ் கைரச ல் 30 நிமிடங்கள் நைனத்த 

பின்  இ  வாிைச நட  ைறயில் 90 x 60 x 45 ெச மீ என்ற 

இைடெவளியில்  நட  ெசய்ய ேவண் ம் 

 

• 10 பாப்ாிகா ெச  வாிைசக க்கு இைடயில் ஒ  வாிைச 35 நாட்கள் 

வய ைடய ெசண் மல்  நாற் க்கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 7 ஆம் நாள் சந் க்கைள நிரப்ப ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ஒ  எக்ட க்கு தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள 250 : 150 : 

150 கிேலா என்ற அளவில் உரப்பாசனம் லம் நீாில் எளிதில் 

கைர ம் உரங்கைளக் ெகாண்  நட  ெசய்த  தல் ன்  

நாட்க க்கு ஒ  ைற என்ற இைடெவளியில் உரமிட ேவண் ம் 

4.பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• சூேடாேமானஸ் ேளாரசன்ஸ் 0.5 சதவிகிதத்ைத 15 நாட்கள் 

இைடெவளியில் இைலகளின் மீ  ெதளிக்க ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 30 மற் ம் 60 ஆம் நாள் கைளெய க்க ேவண் ம் 



• நீாில் கைர ம் 19:19:19 மற் ம் மாங்கனீசு மற் ம் ெபாட்டாசிய 

ைநட்ேரட்  ஒ  சதவிகிதம் என்றளவில் நட  ெசய்த 60 மற் ம் 100 

ஆம் நாட்களில் ெதளிக்க ேவண் ம்  

• ைரயகாண்டனால் என்ற வளர்ச்சி ஊக்கியிைன ஒ  ட்டர் 

தண்ணீ க்கு 1.25 மி.  என்ற அளவில் நட  ெசய்த 15 மற் ம் 30 

ஆம் நாட்களில் ெதளிக்க ேவண் ம் 

• பிளாேனாஃபிக்ஸ் 0.25 மி.  /  என்றளவில் தண்ணீ டன் கலந்  

45, 60, மற் ம் 90 ஆம் நாட்களில் ெதளிக்க ேவண் ம் 

5.அ வைட மற் ம் இ வைட பின்ெசய் ேநர்த்தி: 

• நன்கு வளர்ச்சியைடந்த காய்கைள நட  ெசய்த 70 ஆம் நாள் 

தல் அ வைட ெசய்யலாம் 

• காய்களின் அளைவப் ெபா த்  தரம் பிாித்  பிளாஸ் க் 

ெபாட் களில் நிரப்ப ேவண் ம். சிறிய வைளந்த மற் ம் 

உ மாற்ற ள்ள காய்கைளத் தனியாக பிாித்ெத க்க ேவண் ம்  

குைட மிளகாய்: 

1.தரமான நாற்  உற்பத்தி: 

பா காக்கப்பட்ட நாற்றங்கால்: 

• நாற்றங்கா க்கு 50 சதவிகித நிழல்வைல ேபா மான  



• 1 மீட்டர் அகலம் மற் ம் ேபா மான நீள ைடய ேமட் ப் 

பாத்திகைள அைமக்க ேவண் ம் 

• நாற் க்கைள குழித்தட் களில் வளர்க்க ேவண் ம் 

• குழித்தட் களில் நன்கு பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழி  

300 கிேலா டன் 5 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கு மற் ம் 

அேசாஸ்ைபாில்லம், பாஸ்ேபா பாக்டீாியா இரண் ம் தலா ஒ  

கிேலா ஆகியைவ கலந்  நிரப்ப ேவண் ம்  

விைதத்தல்: 

• ஒ  எக்ட க்கு சுமார் 200 கிராம் குண்  மிளகாய் விைதகள் 

ேபா மான  

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 10 கிராம் சூேடாேமானாஸ் ேளாரசன்ஸ் 

அல்ல  4 கிராம் ைரக்ேகாெடர்மா விாி  கலந்  விைத ேநர்த்தி 

ெசய்ய ேவண் ம் 

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 100 கிராம் என்ற அளவில் 

அேசாஸ்ைபாில்லத்ைத கலந்  அைர மணி ேநரத்திற்கு நிழ ல் 

உலர்த்த ேவண் ம் 

• விைதத்த ஆ  நாட்க க்கு பிறகு குழித்தட் கைள 

ேமட் ப்பாத்திகளின் மீ  ைவக்க ேவண் ம் 

• விைத ைளக்கும் வைர ஒ  நா க்கு 2 ைற என்ற ைறயில் 

தின ம் வா  ெகாண்  நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 



• 3 சதவிகித (30 மி  / ) பஞ்சகாவ்யாைவ விைதத்த 15 நாட்க க்கு 

பின் ெதளிக்க ேவண் ம் 

• விைதத்த 18 நாட்க க்கு பின் 19:19:19 மற் ம் 0.5 சதவிகித 

மாங்கனீசு கைரசைல ஊற்ற ேவண் ம் அல்ல  ண் ட்டச் சத்  

கலைவ ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு 5 கிராம் என்றளவில் ெதளிக்க 

ேவண் ம்  

• 35 நாட்களில் பாப்ாிகா நாற் கள் நட க்கு தயாராக இ க்கும் 

2. நட : 

• நட  வயைல த ல் உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஆழமாக உழ  

ெசய்ய ேவண் ம். பின் சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற உழ  

ெசய்  விட்  அதன் பின் ெகாக்கிக் கலப்ைப லம் இரண்  ைற 

நன்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன் கள் ெதா வரம் 

அ ரமாக இட்  நன்கு உழ ேவண் ம் 

• அ ரமாக சூப்பர் பாஸ்ேபட் உரத்ைத ஒ  எக்ட க்கு 703 கிேலா 

என்ற அளவில் கைடசி உழவின் ேபா  இட ேவண் ம் 

• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உயிர் உரங்கைள 

எக்ட க்கு தலா 5 கிேலா த ம் சுமார் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 



• கைடசி உழ க்கு ன் சூேடாேமானாஸ் ேளாரசன்ஸ் எக்ட க்கு 

2.5 கிேலா என்ற அளவில் 100 கிேலா ெதா வரத் டன் கலந்  இட 

ேவண் ம் 

• நட  வய ல் 4 அ  அகலம் உைடய  ேமட் ப்பாத்திகைள 1 அ  

இைடெவளியில் அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட் க் 

குழாய்கள் ேமட் ப்பாத்தியின் மத்தியில் இைணயாகச் ெசல் மா  

பார்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் 

• ந வதற்கு 8-12 மணி ேநரத்திற்கு ன் நட  வயைல ெசாட்  

நீர்ப்பாசனம் அைமப்பின் லம் நைனக்க ேவண் ம் 

• நட க்கு ன் எக்ட க்கு 1  என்ற அளவில் ைள ன் கைளக் 

ெகால் யான ஃப் க்ேளார ன் அல்ல  ெபண் ெமத்த ன் 

ெதளிக்க ேவண் ம்  

• 35 நாட்கள் வயதான குைட மிளகாய் ெச கைள 0.5 சதவிகித 

சூேடாேமானாஸ் ேளாரசன்ஸ் கைரச ல் 30 நிமிடங்கள் நைனத்த 

பின்  இ  வாிைச நட  ைறயில் 90 x 60 x 60 ெச மீ என்ற 

இைடெவளியில்  நட  ெசய்ய ேவண் ம் 

 

• 10 குைட மிளகாய் ெச  வாிைசக க்கு இைடயில் ஒ  வாிைச 40 

நாட்கள் வய ைடய ெசண் மல்  நாற் க்கைள நட  ெசய்ய 

ேவண் ம் 



• நட  ெசய்த 7 ஆம் நாள் சந் க்கைள நிரப்ப ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ஒ  எக்ட க்கு தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள 250 : 150 : 

150 கிேலா என்ற அளவில் உரப்பாசனம் லம் நீாில் எளிதில் 

கைர ம் உரங்கைளக் ெகாண்  நட  ெசய்த  தல் ன்  

நாட்க க்கு ஒ  ைற என்ற இைடெவளியில் உரமிட ேவண் ம் 

4.பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• சூேடாேமானஸ் ேளாரசன்ஸ் 0.5 சதவிகிதத்ைத 15 நாட்கள் 

இைடெவளியில் இைலகளின் மீ  ெதளிக்க ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 30 மற் ம் 60 ஆம் நாள் கைளெய க்க ேவண் ம் 

• நீாில் கைர ம் 19:19:19 மற் ம் மாங்கனீசு மற் ம் ெபாட்டாசிய 

ைநட்ேரட்  ஒ  சதவிகிதம் என்றளவில் நட  ெசய்த 60 மற் ம் 100 

ஆம் நாட்களில் ெதளிக்க ேவண் ம்  

• ைரயகாண்டனால் என்ற வளர்ச்சி ஊக்கியிைன ஒ  ட்டர் 

தண்ணீ க்கு 1.25 மி.  என்ற அளவில் நட  ெசய்த 15 மற் ம் 30 

ஆம் நாட்களில் ெதளிக்க ேவண் ம் 

• பிளாேனாஃபிக்ஸ் 0.25 மி.  /  என்றளவில் தண்ணீ டன் கலந்  

45, 60, மற் ம் 90 ஆம் நாட்களில் ெதளிக்க ேவண் ம் 

5.அ வைட மற் ம் இ வைட பின்ெசய் ேநர்த்தி: 



• நன்கு வளர்ச்சியைடந்த காய்கைள நட  ெசய்த 70 ஆம் நாள் 

தல் அ வைட ெசய்யலாம் 

• காய்களின் அளைவப் ெபா த்  தரம் பிாித்  பிளாஸ் க் 

ெபாட் களில் நிரப்ப ேவண் ம். சிறிய வைளந்த மற் ம் 

உ மாற்ற ள்ள காய்கைளத் தனியாக பிாித்ெத க்க ேவண் ம்  

ெவண்ைட:  

1.நட  வயல் தயாாித்தல்: 

• நட  வய ைன த ல் உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒர ைற ம் 

பின் சட் க் கலப்ைப மற் ம் ெகாக்கிக் கலப்ைப ெகாண்  தலா ஒ  

ைற ம் உழ  ெசய்ய ேவண் ம் 

• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உள்ள உரங்கைள 

எக்ட க்கு தலா 2 கிேலா த ம் சுமார் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

• நட  வய ல் 4 அ  அகலம் உைடய  ேமட் ப்பாத்திகைள 1 அ  

இைடெவளியில் அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட் க் 

குழாய்கள் ேமட் ப்பாத்தியின் மத்தியில் இைணயாகச் ெசல் மா  

பார்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன்கள் ெதா ரம் 

அ ரமாக இட்  நன்கு உழேவண் ம் 



• அ ரமாக சூப்பர் பாஸ்ேபட் ஒ  எக்ட க்கு 468.75 கிேலா என்ற 

அளவில் கைடசி உழவின்ேபா  இட ேவண் ம் 

2. விைத ேநர்த்தி: 

• ஒ  எக்ட க்கு 6 கிேலா என்ற அளவில் ாிய ஒட்  விைதகள் 

ேதைவப்ப கின்ற  

• ேதர்  ெசய்யப்பட்ட விைதகைள ஒ  கிேலா அேசாஸ்ைபாில்லம் 

உயிர் உரத்தில் அாிசி கஞ்சி டன் ேசர்த்  கலந்  நிழ ல் 30 

நிமிடம் உலர்த்த ேவண் ம் 

3.விைதத்தல்: 

• ஒ  குழிக்கு ஒ  விைத தம் 1-2 ெச மீ ஆழத்தில் 60 x 45 x 45 ெச மீ 

என்ற இைடெவளியில்  ன்  வாிைச ைறயில் விைதகைள 

ஊன்ற ேவண் ம் 

• விைதத்த ன்றாம் நாளில் ஒ  எக்ட க்கு ஒ  கிேலா 

ஃப் க்ேளார ன் அல்ல  0.75 கிேலா ெமட்டலாக்ேளார் என்ற 

ைல ன் கைளக் ெகால் ைய ெதளிக்க ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 7 ஆம் நாள் சத் க்கைள நிரப்ப ேவண் ம் 

4. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ஒ  எக்ட க்கு 250 : 100 : 100 கிேலா என்ற அளவில் தைழ, மணி 

மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள நீாில் எளிதில் கைர ம் உரங்கள் லம் 



விைத ஊன்றிய  தல் ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் 

உரப்பாசனமாகக் ெகா க்க ேவண் ம் 

5. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• தின ம் ஒ  மணி ேநரம் என்ற அளவில் ெசாட்  நீர்ப்பாசனம் லம் 

நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 

• சூேடாேமானஸ் ேளாரசன்ஸ் 0.5 சதவிகிதத்ைத 15 நாட்கள் 

இைடெவளியில் 6 ைற ெதளிக்க ேவண் ம் 

 

• கைள வளர்ச்சிையப் ெபா த்  30 மற் ம் 60 ஆம் நாள் இ  ைற 

கைளெய க்க ேவண் ம் 

• விைதத்த 40 மற் ம் 60 ஆம் நாள் ண் ட்ட சத் க் கலைவயிைன 

ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு ஒ  கிராம் என்ற அளவில் ெதளிக்க 

ேவண் ம்  

• நீாில் கைர ம் 19:19:19 மற் ம் மாங்கனீசு ஒ  சதவிகிதம் 

என்றளவில் விைதத்த 60 ஆம் நாட்களில் ெதளிக்க ேவண் ம்  

6. அ வைட மற் ம் அ வைடயின் பின்ெசய் ேநர்த்தி: 

• விைதத்த 45 ஆம் நாள் தல் காய்கைள அ வைட ெசய்யலாம் 

• ச்சி தாக்குதல் மற் ம் உ மாற்றம் உைடய காய்கைள தனியாக 

பிாித்ெத க்க ேவண் ம் 



• காய்கைள ப்ளாஸ் க் ெபட் களில் நிரப்பி சந்ைதக்கு எ த் ச் 

ெசல்ல ேவண் ம்  

ெபாிய ெவங்காயம் / ெபல்லாாி ெவங்காயம்: 

1.தரமான நாற்  உற்பத்தி: 

ேமட் ப்பாத்தி: 

• ெபாிய ெவங்காய நாற் க்கள் ஒ  அ  உயரம் மற் ம் ேபா மான 

நீள ைடய ேமட் ப்பாத்திகளின் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்றன.  

• ேமட் ப்பாத்திகளில் ஒ  ச ர மீட்ட க்கு ஒ  கிேலா என்ற அளவில் 

ஏ.எம் என்ற நன்ைம ெசய் ம் சனக் கலைவயிைனக் கலக்க 

ேவண் ம் 

விைத ேநர்த்தி மற் ம் விைத அள : 

• ஒ  எக்ட க்கு 8 தல் 12 கிேலா விைதகள் ேதைவப்ப கின்ற  

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 10 கிராம் சூேடாேமானஸ் ேளாரசன்ஸ் 

கலந்  விைத ேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம் 

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 100 கிராம் என்ற அளவில் அேசாஸ்ைபாில்லம் 

கலந்  அைர மணி ேநரத்திற்கு நிழ ல் உலர்த்த ேவண் ம் 

விைதத்தல்: 

• விைதகைள மண டன் கலந்  பாத்திகளின் மீ  வ ேவண் ம் 



• விைதத்த பின்  ெமல் ய அ க்கு மணைல விைதகளனி் ேமல் வி 

ைவக்ேகாைல ெகாண்  ட ேவண் ம் தின ம் இரண்  ைற 

வா  ெகாண்  நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 

• ஞ்சானத் தாக்குத ல் இ ந்  நாற் க்கைளக் காப்பாற்ற ஒ  

ட்ட க்கு 2 கிராம் காப்பர் ஆக்  க்ேளாைர  என்ற அளவில் 

ெதளிக்க ேவண் ம் 

• நாற் க்கைள சுமார் 45-50 நாட்களில் நட  ெசய்யலாம் 

2. நட  வயல் தயாாித்தல் மற் ம் நட : 

• நட  வயைல த ல் உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஆழமாக உழ  

ெசய்ய ேவண் ம். பின் சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற உழ  

ெசய்  விட்  அதன் பின் ெகாக்கிக் கலப்ைப லம் இரண்  ைற 

நன்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன் கள் ெதா வரம் 235 

கிேலா சூப்பர் பாஸ்ேபட் ஆகியவற்ைற அ ரமாக இடேவண் ம். 

கைடசி உழ க்கு ன் அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா 

பாக்டீாியா உள்ள உரங்கைள எக்ட க்கு தலா 2கிேலா த ம் 

சுமார் 50 கிேலா ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் 

ண்ணாக்கும் இட ேவண் ம் 

• உயிர் உரங்க டன் த்தநாக சல்ேபட்  மற் ம் ஃெபர்ரஸ் 

சல்ேபட்  தலா 50 கிேலா கைடசி உழ க்கு ன் இட ேவண் ம் 



• நட க்கு ன் 1.2 மீட்டர் அகலம் மற் ம் 1 அ  உயர ைடய 

ேமட் ப்பாத்திகைள அைமக்க ேவண் ம் 

• நாற்  ந வதற்கு ன்னர் மண்ணின் தன்ைமயிைனப் ெபா த்  (8-

12 மணி ேநரம் ன்பாக) ெசாட்  நீர்ப்பாசனம் லம் நிலம் 

வ ம் நைனக்க ேவண் ம் 

• நாற் க்கைள இரட்ைட வாிைச ைறயில் வாிைசக க்கு இைடேய 

15 ெச மீ மற் ம் ெச க க்கு இைடேய 10 ெச மீ என்ற 

இைடெவளியில் நட  ெசய்ய ேவண் ம் 

3. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• நட  ெசய்த  தல் தின ம் 1-2 மணி ேநரம் ெசாட்  நீர் பாசன 

ைறயில் நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 30 ஆம் நாள் தல் கைளெய க்க ேவண் ம் 

• பயிர்காலம் ம் 60 :60 : 60 கிேலா தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் 

சத் க்கைள ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் நீர் உரப்பாசனமாக 

ெகா க்க ேவண் ம் 

4. அ வைட மற் ம் அ வைட பின்ெசய் ேநர்த்தி: 

• இரகங்கைளப் ெபா த்  75 நாட்கள் தல் 100 நாட்களில் 

அ வைட ெசய்யலாம்  

• அ வைடக்கு 15 நாட்கள் ன்பாக நீர் பாசனத்ைத நி த் வேதா  

மா க் ைஹட்ரைஸ  என்ற பயிர் விைன க்கியிைன ஒ  ட்டர் 



தண்ணீ க்கு 500 மி. கிராம் என்ற அளவில் ெதளிக்க ேவண் ம். 

இதனால் ேசமித்த ன் ேபா  காய்கள் ைளப்ப  தவிர்க்கப்பட்  6 

தல் 7 மாதங்கள் ேசமிக்க ம் ம் 

• ெவங்காயத்தாள் 50 சதவிகிதம் காய்ந்த டன் அ வைடைய 

ெதாடங்க ேவண் ம். அ வைட ெசய்த காய்கைள ேமல் தாள்கைள 

நீக்கி 10-15 நாட்கள் நிழ ல் உலர்த்திய பின்  தரம் பிாிக்க 

ேவண் ம் 

சிறிய ெவங்காயம்: 

1. நட  வயல் தயாாித்தல்: 

• நட  வயைல த ல் உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஆழமாக உழ  

ெசய்ய ேவண் ம். பின் சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற உழ  

ெசய்  விட்  அதன் பின் ெகாக்கிக் கலப்ைப லம் இரண்  ைற 

நன்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன் கள் ெதா வரம் 285 

கிேலா சூப்பர் பாஸ்ேபட் ஆகியவற்ைற அ ரமாக இடேவண் ம். 

ேம ம் அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உள்ள 

உரங்கைள எக்ட க்கு தலா 2கிேலா த ம் சுமார் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 



• நான்கு அ  அகலம் ஒ  அ  உயர ள்ள ேமட் ப்பாத்திகைள 

பக்கவாட்  இைண குழாய்க க்கு இைணயாக ஒ  அ  

இைடெவளியில் அைமத்  குழாய்கள் பாத்தியின் ைமயத்தில் 

இ க்குமா  ைவக்க ேவண் ம் 

2. நட : 

• ெவங்காயப் பற்கைள இரட்ைட வாிைச ைறயில் வாிைசக க்கு 

இைடேய 20 ெச மீ மற் ம் ெச க க்கு இைடேய 12 ெச மீ என்ற 

இைடெவளியில் நட  ெசய்ய ேவண் ம். ஒ  எக்ட க்கு 1500 

கிேலா அளவில் ெவங்காயப் பற்கள் ேதைவ 

• நட  ெசய்த டன் நிலம் வ ம் நைன ம் வைர ெசாட் நீர் 

பாசனம் லம் நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 

3. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• நட  ெசய்த  தல் தின ம் 1-2 மணி ேநரம் ெசாட் நீர் பாசன 

ைறயில் நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 

4. அ வைட மற் ம் அ வைட பின்ெசய் ேநர்த்தி: 

• இரகங்கைளப் ெபா த்  75 நாட்கள் தல் 160 நாட்களில் 

அ வைடக்கு தயாராகின்ற  

• அ வைடக்கு 15 நாட்கள் ன்பாக நீர் பாசனத்ைத நி த் வேதா  

மா க் ைஹட்ரைஸ  என்ற பயிர் விைன க்கியிைன ஒ  ட்டர் 

தண்ணீ க்கு 500 மி. கிராம் என்ற அளவில் ெதளிக்க ேவண் ம். 



இதனால் ேசமித்த ன் ேபா  காய்கள் ைளப்ப  தவிர்க்கப்பட்  6 

தல் 7 மாதங்கள் ேசமிக்க ம் ம் 

• ெவங்காயத்தாள் 50 சதவிகிதம் காய்ந்த டன் அ வைடைய 

ெதாடங்க ேவண் ம். அ வைட ெசய்த காய்கைள ேமல் தாள்கைள 

நீக்கி 10-15 நாட்கள் நிழ ல் உலர்த்திய பின்  காற்ேறாட்ட ள்ள 

அைறகளில் ேசமிக்க ேவண் ம் 

ட்ைடக்ேகாசு: 

1. தரமான நாற்  உற்பத்தி: 

பா காப்பான நாற்றங்கால்: 

• நாற்றங்கா க்கு 50 சதவிகித நிழல்வைல ேபா மான   

• 1 மீட்டர் அகலம் மற் ம் ேபா மான நீள ைடய 

ேமட் ப்பாத்திகைள அைமக்க ேவண் ம்  

• நாற் கைள குழித்தட் களில் வளர்க்க ேவண் ம் 

• குழித்தட் களில் நன்கு பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழி  720 

கிேலா டன் 10 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கு மற் ம் 

அேசாஸ்ைபாில்லம், பாஸ்ேபா பாக்டீாியா இரண் ம் தலா 1 கிேலா 

ஆகியைவ கலந்  ஒ  குழித்தட்  1.25 கிேலா என்ற அளவில் 

ஊடகத்ைத நிரப்ப ேவண் ம் 

விைதத்தல்:  



• ஒ  எக்ட க்கு சுமார் 250 கிராம் ாிய ஒட்  ட்ைடக்ேகாசு 

விைதகள் ேதைவப்ப கின்ற . விைதகைள 30 நிமிடம் 500 

ெசல்சியஸ் ெவப்பநிைலக் ெகாண்ட சு நீாில் விைத ேநர்த்தி ெசய்ய 

ேவண் ம் 

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 100 கிராம் என்ற அளவில் அேசாஸ்ைபாில்லம் 

கலந்  அைர மணி ேநரத்திற்கு நிழ ல் உலர்த்த ேவண் ம் 

• விைதகைள குழிக்கு ஒன்  தம் விைதத்  ஒன்றன்ேமல் ஒன்றாக 

தட் க்கைள அ க்கிைவத்  க ைமநிற பிளாஸ் க் தாள் ெகாண்  

 விட ேவண் ம் 

• ஐந்தாம் நாள் ைள ெவளிவந்த அட்ைடகைள எ த்  நிழல்வைல 

நாற்றங்கா ல் அ க்கி ைவத்  காைல, மாைல இ  ேநர ம் நீர் 

ஊற்ற ேவண் ம் 

• 3 சதவிகித (30 மி  / ) பஞ்சகாவ்யாைவ விைதத்த 15 நாட்க க்கு 

பின் ெதளிக்கேவண் ம் 

• விைதத்த 18 நாட்க க்கு பின் 19:19:19 மற் ம் 0.5 சதவிகித 

மாங்கனீசு கைரசைல ஊற்ற ேவண் ம் அல்ல  ண் ட்டச் சத்  

கலைவ ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு 5 கிராம் என்றளவில் ெதளிக்க 

ேவண் ம் 

• 25 நாட்களில் ட்ைடக்ேகாசு நாற் கள் நட க்கு தயாராக இ க்கும்  

2. நட : 



• நட  வயைல த ல் உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஆழமாக உழ  

ெசய்ய ேவண் ம். பின் சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் 

உழ  ெசய்  விட்  அதன் பின் ெகாக்கிக் கலப்ைப லம் இரண்  

ைற நன்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன்கள் ெதா ரம் 

அ யரமாக இட்  நன்கு உழ ேவண் ம் 

• அ யரமாக சூப்பர் பாஸ்ேபட்  உரத்ைத ஒ  எக்ட க்கு 588.93 

கிேலா என்றளவில் கைடசி உழவின்ேபா  இட ேவண் ம் 

• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உள்ள உரங்கைள 

எக்ட க்கு தலா 2கிேலா த ம் சுமார் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

• நட  வய ல் 4 அ  அகலம் உைடய ேமட் ப்பாத்திகைள 1 அ  

இைடெவளியில் அைமத்  ெசாட் நீர்ப்பாசன பக்கவாட் க் 

குழாய்கள் ேமட் ப்பாத்தியின் மத்தியில் இைணயாகச் ெசல் மா  

பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம் 

• ந வதற்கு 8-12 மணி ேநரத்திற்கு ன் நட  வயைல ெசாட்  

நீர்ப்பாசனம் அைமப்பின் லம் நைனக்க ேவண் ம் 



• நட க்கு ன் எக்ட க்கு 1  என்ற அளவில் ைள ன் 

கைளக்ெகால் யான ஃப் க்ேளார ன் அல்ல  ைரஃப் ர ன் 

0.5  ெதளிக்க ேவண் ம் 

• நாற் கைள 45 x 45 ெச மீ என்ற இைடெவளியில் இரட்ைட வாிைச 

ைறயில் நட  ெசய்ய ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 7 வ  நாள் ேபாக்கு நாற் க்கைள நட்  சந் க்கைள 

நிரப்ப ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ஒ  எக்ட க்கு தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள 200 : 125 : 

150 கிேலா என்ற அளவில் உரப்பாசனம் லம் நீாில் எளிதில் 

கைர ம் உரங்கைளக் ெகாண்  நட  ெசய்த  தல் ன்  

நாட்க க்கு ஒ  ைற என்ற இைடெவளியில் உரமிட ேவண் ம் 

4. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• ற் க்கைள கட் ப்ப த்த ஒ  எக்டரக்கு 33 கிேலா என்ற 

அளவில் கார்ேபாஃ ரான் ம ந்திைன அ யரமாக இட ேவண் ம் 

• சூேடாேமானஸ் ேளாரசன்ஸ் 0.5 சதக் கைரசைல நட  ெசய்த 15 

ஆம் நாள் தல் 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற ஆ  தடைவ  ெதளிக்க 

ேவண் ம் 

• கைள வளர்ச்சிைய ெபா த்  கைளெய க்க ேவண் ம் 



• ண் ட்ட கலைவைய ட்ட க்கு 21 கிராம் என்ற அளவில் நட  

ெசய்த 40, 60 மற் ம் 80 ஆம் நாளில் ெதளிக்க ேவண் ம் 

5. அ வைட மற் ம் அ வைட பின்ேசய் ேநர்த்தி: 

• நன்கு வளர்ச்சியைடந்த ட்ைடக்ேகாசு தைலப்பாகத்ைத அ வைட 

ெசய்  ெபட் களில் நிரப்பி எவ்வித ேசதார ம் இல்லாமல் 

சந்ைதக்கு அ ப்ப ேவண் ம் 

க்ேகாசு: 

1. தரமான நாற்  உற்பத்தி: 

பா காப்பான நாற்றங்கால்: 

• நாற்றங்கா க்கு 50 சதவிகித நிழல்வைல ேபா மான   

• 1 மீட்டர் அகலம் மற் ம் ேபா மான நீள ைடய 

ேமட் ப்பாத்திகைள அைமக்க ேவண் ம்  

• நாற் கைள குழித்தட் களில் வளர்க்க ேவண் ம் 

• குழித்தட் களில் நன்கு பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழி  720 

கிேலா டன் 10 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கு மற் ம் 

அேசாஸ்ைபாில்லம், பாஸ்ேபா பாக்டீாியா இரண் ம் தலா 1 கிேலா 

ஆகியைவ கலந்  நிரப்ப ேவண் ம் 

விைதத்தல்: 



• ஒ  எக்ட க்கு சுமார் 250 கிராம் ாிய ஒட்  க்ேகாசு விைதகள் 

ேதைவப்ப கின்ற . விைதகைள 30 நிமிடம் 500 ெசல்சியஸ் 

ெவப்பநிைல ெகாண்ட சு நீாில் விைத ேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம் 

• ஒ  கிேலா விைதக்கு சூேடாேமானஸ் ேளாரசன்ஸ் என்ற அளவில் 

கலந்  விைத ேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம் 

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 100 கிராம் என்ற அளவில் அேசாஸ்ைபாில்லம் 

கலந்  அைர மணி ேநரத்திற்கு நிழ ல் உலர்த்த ேவண் ம் 

• ஐந்தாம் நாள் ைள ெவளிவந்த அட்ைடகைள எ த்  நிழல்வைல 

நாற்றங்கா ல் அ க்கி ைவத்  காைல, மாைல இ  ேநர ம் நீர் 

ஊற்ற ேவண் ம் 

• 3 சதவிகித (30 மி  / ) பஞ்சகாவ்யாைவ விைதத்த 15 நாட்க க்கு 

பின் ெதளிக்கேவண் ம் 

• விைதத்த 18 நாட்க க்கு பின் 19:19:19 மற் ம் 0.5 சதவிகித 

மாங்கனீசு கைரசைல ஊற்ற ேவண் ம் அல்ல  ண் ட்டச் சத்  

கலைவ ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு 5 கிராம் என்றளவில் ெதளிக்க 

ேவண் ம் 

• 25 நாட்களில் க்ேகாசு நாற் கள் நட க்கு தயாராக இ க்கும்  

2. நட : 

• நட  வயைல த ல் உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஆழமாக உழ  

ெசய்ய ேவண் ம். பின் சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் 



உழ  ெசய்  விட்  அதன் பின் ெகாக்கிக் கலப்ைப லம் இரண்  

ைற நன்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன்கள் ெதா ரம் 

அ யரமாக இட்  நன்கு உழ ேவண் ம் 

• அ யரமாக சூப்பர் பாஸ்ேபட்  உரத்ைத ஒ  எக்ட க்கு 586 கிேலா 

என்றளவில் கைடசி உழவின்ேபா  இட ேவண் ம் 

• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உள்ள உரங்கைள 

எக்ட க்கு தலா 2கிேலா த ம் சுமார் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

• எக்ட க்கு 2.5 கிேலா சூேடாேமானாஸ் ஃ ேராசன்ஸ் என்ற 

அளவில் 50 கிேலா ெதா ரத் டன் கலந்  கைடசி உழ க்கு ன் 

இட ேவண் ம் 

• நட  வய ல் 4 அ  அகலம் உைடய ேமட் ப்பாத்திகைள 1 அ  

இைடெவளியில் அைமத்  ெசாட் நீர்ப்பாசன பக்கவாட் க் 

குழாய்கள் ேமட் ப்பாத்தியின் மத்தியில் இைணயாகச் ெசல் மா  

பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம் 

• ந வதற்கு 8-12 மணி ேநரத்திற்கு ன் நட  வயைல ெசாட்  

நீர்ப்பாசனம் அைமப்பின் லம் நைனக்க ேவண் ம் 



• நட க்கு ன் எக்ட க்கு 1  என்ற அளவில் ைள ன் 

கைளக்ெகால் யான ஃப் க்ேளார ன் அல்ல  ைரஃப் ர ன் 

0.5  ெதளிக்க ேவண் ம் 

• நாற் கைள 60 x 45 x 45 ெச மீ என்ற இைடெவளியில் இரட்ைட 

வாிைச ைறயில் நட  ெசய்ய ேவண் ம் 

• 40 நாட்கள் வயதான நாற் க்கைள 0.5 சதவிகித சூேடாேமானாஸ் 

ஃ ேராசன்ஸ் கலைவயில் 30 நிமிடங்கள் ைவத்தி ந்த பின்  

நட  ெசய்ய ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 7 வ  நாள் ேபாக்கு நாற் க்கைள நட்  சந் க்கைள 

நிரப்ப ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ஒ  எக்ட க்கு தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள 200 : 125 : 

125 கிேலா என்ற அளவில் உரப்பாசனம் லம் நீாில் எளிதில் 

கைர ம் உரங்கைளக் ெகாண்  நட  ெசய்த  தல் ன்  

நாட்க க்கு ஒ  ைற என்ற இைடெவளியில் உரமிட ேவண் ம் 

4. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• சூேடாேமானாஸ் ஃ ேராசன்ஸ் 0.5 சதக் கைரசைல நட  ெசய்த 

15 ஆம் நாள் தல் 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற குைறந்  இரண்  

ைற ெதளிக்க ேவண் ம் 



• கைள வளர்ச்சிைய ெபா த்  நட  ெசய்த 30 ஆம் நாள் 

கைளெய க்க ேவண் ம் 

• ண் ட்டச் சத் க் கலைவயிைன ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு ஒ  

கிராம் என்றளவில் கலந்  நட  ெசய்த 40, 60 மற் ம் 80 ஆம் 

நாட்களில் ெதளிக்க ேவண் ம் 

5. அ வைட மற் ம் அ வைட பின்ெசய் ேநர்த்தி: 

• நன்கு வளர்ச்சி ெபற்ற க்ேகாசுகள் காைல அல்ல  மாைல 

ேவைலகளில் அ வைட ெசய்  ெபட் களில் நிரப்பி எவ்வித 

ேசதார ம் இல்லாமல் சந்ைதக்கு அ ப்ப ேவண் ம்  

தர் சணி: 

தரமான நாற்  உற்பத்தி: 

• தர் சணி நாற் க்கைள 10 ெச மீ சுற்றள  மற் ம் 15 ெச மீ உயரம் 

மற் ம் 200 காஜ் ெமாத்த ைடய பா தீன் ைபகளில் அல்ல  

குழித்தட் களில் பா காப்பான சூழ்நிைலயில் உற்பத்தி ெசய்யலாம்  

• பா தீன் ைபகளில் 1 : 1 : 1 என்ற சதவிகிதத்தில் ெசம்மண், மணல் 

மற் ம் ெதா ரம் ஆகியவற்ைற நிரப்ப ேவண் ம் 

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 2 கிராம் கார்ெபண்டசிம் என்ற அளவில் விைத 

ேநர்த்தி ெசய்  ஒ  ைபக்கு ஒ  விைத என்ற அளவில் விைதக்க 

ேவண் ம். ஒ  எக்டர்க்கு 3.5 கிேலா விைதகள் ேதைவப்ப கின்ற  



• விைதகைள நன்கு பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழி  

நிரப்பப்பட்ட குழித்தட் களில் குழிக்கு ஒன்  என்ற அளவில் 

விைதத்  தட் க்கைள நிழல்வைல நாற்றங்கா ல் ைவத்  காைல, 

மாைல இ  ேவைலகளி ம் தண்ணீர் ஊற்ற ேவண் ம் 

• 12 நாட்கள் வயதான ஆேராக்கியமான நாற் க்கள் நட க்கு 

ஏற்றதாகும் 

2. நட  வயல் தயாாிப் : 

• நட  வயைல த ல் உளிக்கலப்ைப ெகாண்  நன்கு உழத பின் 

சட் க் கலப்ைப மற் ம் ெகாக்கிக் கலப்ைப ெகாண்  உழ  ெசய்ய 

ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன் கள் ெதா வரம் 

மற் ம் 469 கிேலா சூப்பர் பாஸ்ேபட் உரங்கைள இடேவண் ம். 

சூேடாேமானாஸ் ஃ ேராசன்ஸ் 2.5 கிேலா என்ற அளவில் 50 

கிேலா ெதா ரத் ட ம் கலந்  இட ேவண் ம் 

• ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட்  குழாய்க க்கு இைணயாக நான்கு 

அ  அகல ம் ஒ  அ  உயர ம் ெகாண்ட ேமட் ப்பாத்திகைள 

அைமக்க ேவண் ம் 

• நட  ெசய்வதற்கு ன் சுமார் 8-12 மணி ேநரம் ெசாட்  நீர்ப்பாசன 

அைமப்பின் லம் நீர்ப்பாய்ச்ச ேவண் ம் 

3. நட : 



• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உயிர் உரங்கைள 

எக்ட க்கு தலா 2கிேலா த ம் சுமார் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

• தர் சணி நாற் கைள 1.5 மீ x 60 ெச மீ என்ற இைடெவளியில் 

நட  ெசய்ய ேவண் ம் 

• நட க்கு ன்னர் ைள ன் கைளக் ெகால் யான 

ெபண் ெமத்த ன் எக்ட க்கு 1 கிேலா என்ற அளவில் ெதளிக்க 

ேவண் ம் 

4. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• பயிர் நட  தல் ன்  நாட்க க்கு ஒ  ைற தைழ, மணி மற் ம் 

சாம்பல் சத் க்கைள ஒ  எக்ட க்கு 200 : 100 : 100 கிேலா என்ற 

அளவில் உரப்பாசன ைறயில் ெகா க்க ேவண் ம் 

5. அ வைட மற் ம் அ வைட பின்ெசய் ேநர்த்தி: 

• பயிர் நட  ெசய்த  தல் ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  மணி ேநரம் என்ற 

அளவில் ெசாட்  நீர்ப்பாசன அைமப்பின் லம் நீர்ப்பாய்ச்ச 

ேவண் ம் 

• நாற்  நட  ெசய்த 30 ஆம் நாள் கைள எ த்  மண் அைணக்க 

ேவண் ம் 



• தர் சணி ெகா களில் தல் இரண்  இைலப்ப வத்தின் ேபா  

எத்ரல் என்ற பயிர் ஊக்கியிைன 10 ட்டர் தண்ணீ க்கு 2 மி.  

என்ற அளவில் ெதளிக்கலாம். அ த்த த்  ஒ  வாரம் 

இைடெவளியில் ன்  ைற ெதளிப்பதன் லம் பயிர் வளர்ச்சி 

நன்றாக இ ப்ப டன் காய்பி ப் த்திறன் அதிகாிக்கும் 

• ைவக்ேகால் அல்ல  காய்ந்த ல்ைல பழங்க க்கு அ யில் ைவத்  

பழங்கள் ேநர யாக மண்ணில் படாமல் பார்த்  ெகாள்ள ேவண் ம் 

6. அ வைட: 

• 5 தல் 8 கிேலா எைட டன் சிறந்த உ வம் மற் ம் அளவிைன உைடய 

பழங்கள் அ வைட ெசய்யப்பட் ேவண் ம் 

• நன்கு வளர்ச்சியைடந்த பழங்கள் தட் ப்பார்க்கும் ேபா  ஒ  வித மந்தமான 

ஒ யிைன எ ப் ம் ேம ம் பழத்தில் ஒட் யி க்கும் ெகா  காம்  காய்ந்  

வி ம் 

• ஒ  எக்ட க்கு 45 தல் 60 டன் பழங்கள் மகசூலாகப் ெபறலாம். பழங்கைள 

சீரான அள ைடய அட்ைடப் ெபட் க  

லாம்பழம்: 

1. நாற்றங்கால் தயாாிப் : 

• லாம்பழ நாற் க்கைள 10 ெச மீ சுற்றள  மற் ம் 15 ெச மீ உயரம் 

மற் ம் 200 காஜ் ெமாத்த ைடய பா தீன் ைபகளில் அல்ல  

குழித்தட் களில் பா காப்பான சூழ்நிைலயில் உற்பத்தி ெசய்யலாம்  



• பா தீன் ைபகளில் 1 : 1 : 1 என்ற சதவிகிதத்தில் ெசம்மண், மணல் 

மற் ம் ெதா ரம் ஆகியவற்ைற நிரப்ப ேவண் ம் 

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 2 கிராம் கார்ெபண்டசிம் என்ற அளவில் விைத 

ேநர்த்தி ெசய்  ஒ  ைபக்கு ஒ  விைத என்ற அளவில் விைதக்க 

ேவண் ம். ஒ  எக்டர்க்கு 1 தல் 1.5 கிேலா விைதகள் 

ேதைவப்ப கின்ற  

• நன்கு பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழி  ஊடகமாக 

பயன்ப த்த ேவண் ம். ஒ  எக்ட க்கு 250-300 கிேலா என்றளவில் 

பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழி டன் அேசாஸ்ைபாில்லம் 

மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா தலா 1 கிேலா கலக்கப்பட்ட 5 கிேலா 

ேவப்பம் ண்ணாக்கும் கலந்  பயன்ப த்த ேவண் ம் 

• ஒ  குழிக்கு ஒன்  என்ற அளவில் விைதத்  தட் க்கைள 

நிழல்வைல நாற்றங்கா ல் ைவத்  காைல, மாைல இ  

ேவைலகளி ம் தண்ணீர் ஊற்ற ேவண் ம் 

• 12 நாட்கள் வயதான ஆேராக்கியமான நாற் க்கள் நட க்கு 

ஏற்றதாகும் 

2. நட  வயல் தயாாிப் : 

• நட  வயைல த ல் உளிக்கலப்ைப ெகாண்  நன்கு உழத பின் 

சட் க் கலப்ைப மற் ம் ெகாக்கிக் கலப்ைப ெகாண்  உழ  ெசய்ய 

ேவண் ம் 



• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன் கள் ெதா வரம் 

மற் ம் 469 கிேலா சூப்பர் பாஸ்ேபட் உரங்கைள இடேவண் ம்.  

• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உள்ள உரங்கைள 

எக்ட க்கு தலா 2கிேலா த ம் சுமார் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

• ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட்  குழாய்க க்கு இைணயாக நான்கு 

அ  அகல ம் ஒ  அ  உயர ம் ெகாண்ட ேமட் ப்பாத்திகைள 

அைமக்க ேவண் ம் 

• நட  ெசய்வதற்கு ன் சுமார் 8-12 மணி ேநரம் ெசாட்  நீர்ப்பாசன 

அைமப்பின் லம் நீர்ப்பாய்ச்ச ேவண் ம் 

• லாம்பழ நாற் க்கைள 1.5 மீ x 30 ெச மீ என்ற இைடெவளியில் 

ேமட் ப்பாத்தியில் ஒற்ைற வாிைச ைறயில் நட  ெசய்ய 

ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 7 நாட்க க்குள் ேபாக்கு நாற் க்கைள நட  ெசய்  

சந் க்கைள நிரப்ப ேவண் ம்  

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• பயிர் நட  தல் ன்  நாட்க க்கு ஒ  ைற தைழ, மணி மற் ம் 

சாம்பல் சத் க்கைள ஒ  எக்ட க்கு 200 : 100 : 100 கிேலா என்ற 

அளவில் உரப்பாசன ைறயில் ெகா க்க ேவண் ம் 



4. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• பயிர் நட  ெசய்த  தல் ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  மணி ேநரம் என்ற 

அளவில் ெசாட்  நீர்ப்பாசன அைமப்பின் லம் நீர்ப்பாய்ச்ச 

ேவண் ம் 

• நாற்  நட  ெசய்த 20 ஆம் நாள் கைள எ த்  மண் அைணக்க 

ேவண் ம் 

• ேம ம் இரண்  ைககைளகள் எ ப்பதனால் வளர்ச்சிக்கு 

உத கின்ற  

• ைவக்ேகால் அல்ல  காய்ந்த ல்ைல பழங்க க்கு அ யில் ைவத்  

பழங்கள் ேநர யாக மண்ணில் படாமல் பார்த்  ெகாள்ள ேவண் ம். 

ேம ம் ேநர யாக சூாிய ஒளி பட்  பழங்கள் வாடாமல் இ க்க 

ெகா கைளக் ெகாண்ேட விட ேவண் ம் 

• பழங்கள் திர்ச்சியைட ம்ேபா  19-19-19 மற் ம் 5 கிராம் 

மாங்கனீைச ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு 5 கிராம் என்ற அளவி ம் ஒ  

வாரம் கழித்  ெபாட்டாசியம் சல்ேபட் 5 கிராம் / ட்டர் என்ற 

அளவி ம் ெதளிக்க ேவண் ம் 

5. அ வைட: 

• பழங்கள் திர்ச்சியைடந்  சுமார் 5 கிேலா அளவிற்கு எைட டன் 

நல்ல உ வம் அைடந்த டன் அ வைட ெசய்யலாம் 



• 10 கிேலா ெகாள் திற ைடய அட்ைடப் ெபட் களில் 5 தல் 7 

பழங்கைள நிரப்பி இரகம் அல்ல  ாிய ஒட் ரகத்தின் ெபயர் 

விவசாயியின் ெபயர், சந்ைத கவாி, அ வைட ேததி, தரம், ெபட்  

மற் ம் பழத்தின் எைட ஆகிய விபரங்கைளக் ெகாண்ட 

அைடயாளங்கைள ம் குறிக்க ேவண் ம் 

சாம்பல் சணி மற் ம் பரங்கிக்காய்: 

1. தரமான நாற்றங்கால் தயாாிப் : 

விைத அள : ஒ  எக்ட க்கு ஒ  கிேலா என்றளவில் பரங்கி விைதக ம் 2.5 

கிேலா என்றளவில் சாம்பல் சணி விைதக ம் ேதைவப்ப கின்றன 

விைத ேநர்த்தி: விைதகைள 500 கிராம் அேசாஸ்ைபாில்லத் டன் கலந்  அைர 

மணி ேநரம் நிழ ல் உலர்த்த ேவண் ம். விைதக்கும் ன்னர் விைதகைள 2 கிராம் 

தரம் அல்ல  கார்ெபண்டசிம் 2 கிராம் என்ற அளவில் ஒ  கிேலா விைத டன் 

கலக்க ேவண் ம். 

நாற்றங்கால் உற்பத்தி: நாற் க்கைள குழித்தட் களில் வளர்க்க ேவண் ம். நன்கு 

பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழிைவ ஊடகமாக பயன்ப த்த ேவண் ம். 

ஒ  குழிக்கு ஒ  விைத என்ற கணக்கில் விைதத்  தின ம் காைல, மாைல 

இ ேவைள ம் நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். நிழல் வைல கு ந்  ெபறப்பட்ட 12 

நாள் வய ைடய ஆேராக்கியமான நாற் க்கைள நடவிற்கு பயன்ப த்த 

ேவண் ம். 



2. நட  வயல் தயார் ெசய்தல்: 

• நட  வயைல த ல் உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஆழமாக உழ  

ெசய்ய ேவண் ம். பின் சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற உழ  

ெசய்  விட்  அதன் பின் ெகாக்கிக் கலப்ைப லம் இரண்  ைற 

நன்கு உழ  ெசய்ய ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன் கள் ெதா வரம் 

மற் ம் 140 கிேலா சூப்பர் பாஸ்ேபட் இடேவண் ம் 

• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உயிர் உரங்கைள 

எக்ட க்கு தலா 2கிேலா மற் ம் சூேடாேமானாஸ் ஃ ேராசன்ஸ் 

எக்ட க்கு 2.5 கிேலா என்ற அளவில் 50 கிேலா ெதா ரத் ட ம் 

மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் கலந்  கைடசி உழ க்கு 

ன் இட ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• விைத ஊன்றிய  தல் கைடசி அ வைட வைர ஒ  எக்ட க்கு 60 : 

30 : 30 கிேலா தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள ன்  

நாட்கள் இைடெவளியில் ெகா க்க ேவண் ம் 

4. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• நட  ெசய்த பின் 15 நாட்கள் இைடெவளியில் 2 தல் 3 ைற 

கைளெய க்க ேவண் ம் 



• எத்ரல் என்ற பயிர் ஊக்கியிைன 10 ட்டர் தண்ணீ க்கு 2.5 மி.  

என்ற அளவில் தல் இரண்  இைலப்ப வத்தின் ேபா  ெதளிக்க 

ேவண் ம். இவ்வா  அ த்த த்  ஒ  வாரம் இைடெவளியில் 

ன்  ைற ெதளிப்பதன் லம் ெபண் க்களின் எண்ணிக்ைகைய 

அதிகாித்  காய்ப்பி ப் த் திறைன ேமம்ப த்தலாம் 

5. அ வைட: 

• விைதத்த 85-90 நாட்களில் அ வைட ெசய்யலாம் 

• நன்கு ற்றிய காய்கள் ப த்  மஞ்சள் நிறமாக மா வ டன் 

பழத் டன் இைணந்த காம்  காய்ந்  தனியாக பிாிந்  வி ம். 20 

தல் 30 டன்கள் வைர ஒ  எக்ட க்கு மகசூல் ெபறலாம் 

பாகற்காய்:  

1. நாற்  உற்பத்தி: 

• பாகற்ெகா  ேநர யாக நட  வய ல் விைதக்கலாம் என்ற 

ேபாதி ம் பா த்தீன் ைபகளில் நாற் விட்  ந வதன் லம் அதிக 

அளவில் நட  வய ல் விைத ைளக்காமல் அதிக இைடெவளி 

இ ப்பதைன த க்க ம். 

பா த்தீன் ைப நாற்றங்கால்: 



• 10 ெச மீ விட்டம் x 10 ெச மீ உயரம் ெகாண்ட 200 காஜ் த மன் 

ெகாண்ட பா த்தீன் ைபகைள பாகற்காய் நாற் வி வதற்கு 

பயன்ப த்தலாம் 

• பா த்தீன் ைப நாற்றங்கால் லம் நாற்  விட்  நட  ெசய்ய ஒ  

எக்ட க்கு 1.8 கிேலா விைதகள் ேபா மான . விைதகைள 500 

கிராம் அேசாஸ்ைபாில்லத் டன் கலந்  அைர மணி ேநரம் நிழ ல் 

உலர்த்த ேவண் ம் 

• விைதப்பதற்கு ன்னர் ஒ  கிேலா விைதக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் 

திரம் ம ந்திைனக் ெகாண்  விைத ேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம் 

• பா த்தீன் ைபகளில் 1 : 1 : 1 என்ற அளவில் ேமல் மண், மணல் 

மற் ம் ெதா ரம் ஆகியவற்ைறக் ெகாண்  நிரப்பி ஒ  ைபக்கு 

ஒ  விைத என்ற அளவில் விைதத்  நிழல் வைல நாற்றங்கா ல் 15 

நாட்கள் ைவத்  பா காக்க ேவண் ம் 

• தின ம் காைல, மாைல இ  ேவைல ம் நீர் பாய்ச்ச ேவண்டம் 

• 15 நாட்கள் வயதான ஆேராக்கியமான நாற் க்கைள நட  வய ல் 

நட  ெசய்ய ேவண் ம்  

2. நட  வயல் தயார் ெசய்தல்: 

• நட  வயைல த ல் உளிக்கலப்ைப மற் ம்  பின் சட் க் கலப்ைப 

ெகாண்  ஒ  ைற உழ  ெசய்ய ேவண் ம். ெகாக்கிக் கலப்ைப 

ெகாண்  நான்கு ைற நன்கு உழ  ெசய்  அ ரமாக ஒ  



எக்ட க்கு 25 டன் கள் ெதா வரம் மற் ம் 470 கிேலா சூப்பர் 

பாஸ்ேபட் இடேவண் ம் 

• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உள்ள உரங்கைள 

எக்ட க்கு தலா 2கிேலா மற் ம் சூேடாேமானாஸ் ஃ ேராசன்ஸ் 

எக்ட க்கு 2.5 கிேலா என்ற அளவில் 50 கிேலா ெதா ரத் ட ம் 

மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் கலந்  கைடசி உழ க்கு 

ன் இட ேவண் ம் 

• ேமட் ப்பாத்திகைள நான்க  அகலம் மற் ம் ஒ  அ  உயரத்தில் 

ெசாட் நீர்ப்பாசன அைமப்பின் பக்கவாட் க் குழாய்க க்கு 

இைணயாக ன்  அ  இைடெவளியில் அைமக்க ேவண் ம். 

ந்விற்கு ன் ெசாட் நீர் பாசனம் லம் 8-12 மணி ேநரங்கள் நட  

வயைல நன்கு நைனக்க ேவண் ம் 

• நடவிற்கு ன் ைள ன் கைளக்ெகால் யான ெபண் ெமத்த ன் 

எக்ட க்கு 1 கிேலா என்ற அளவில் ெதளிக்க ேவண் ம் 

• நாற் க்கைள 2 மீ இைடெவளியில் உள்ள ைளகளில் நட 

ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ஒ  எக்ட க்கு 200 : 100 : 100 கிேலா தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் 

சத் க்கைள ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் உரப்பாசன ைறயில் 



நட  ெசய்த ன்றாம் நாள் கைடசி அ வைட வைர ெகா க்க 

ேவண் ம் 

4. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்:  

• நட  ெசய்த இரண்  வாரத்தில் 6 அ  உயர ள்ள ைதல மர 

குச்சிகள் ச க்கு குச்சிகள் அல்ல  ங்கில் குச்சிகைளக் ெகாண்  

பந்தல் அைமத்  ெகா கைள எ த் க் கட்ட ேவண் ம் 

• நட  ெசய்தபின் 2-3 ைறகள் கைளெய க்க ேவண் ம். 2 அ  

அகலம் மற் ம் 1 அ  உயரம் உைடய பாத்திகள் அைம ம் 

அளவிற்கு மண்ணைணக்க ேவண் ம் 

• எத்ரல் என்ற பயிர் ஊக்கியிைன 10 ட்டர் தண்ணீ க்கு 2.5 மி.  

என்ற அளவில் நட  ெசய்த 15 ஆம் நாள் தல் வார 

இைடெவளிகளில் நான்கு ைற ெதளிக்க ேவண் ம் 

• ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு ஒ  கிராம் என்ற அளவில் நட  ெசய்த 30, 

45 மற் ம் 60 ஆம் நாட்களில் ண் ட்டக் கலைவயிைனத் 

ெதளிக்க ேவண் ம் 

5. அ வைட: 

• நட  ெசய்த 45-50 ஆம் நாளி ந்  அல்ல  விைதத்த 60-65 ஆம் 

நாளி ந்  அ வைட ெசய்ய ேவண் ம் 

• வாரம் ஒ  ைற என்றளவில் விைதகள் திர்ச்சியைட ம் ன்ேப 

காய்கள் அ வைட ெசய்யப்பட ேவண் ம் 



• ெமாத்தம் 8-10 அ வைடகள் ெசய்யலாம் 

• ஒ  எக்ட க்கு சராசாியாக 10-15 டன்கள் வைர இரகங்கள் அல்ல  

ாிய ஒட்  இரகங்கைளப் ெபா த்  மகசூல் ெபறலாம்  

சுைரக்காய்: 

1. நட  வயல் தயார் ெசய்தல்: 

• நிலத்ைத உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் சட் க் 

கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் கலப்ைப 

ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம். 

• கைடசி உழ க்கு ன் ெதா ரம் 25 டன் கள் ெதா வரம் மற் ம் 

சூப்பர் பாஸ்ேபட் 470 கிேலா ஒ  எக்ட க்கு என்ற அளவில் 

இடேவண் ம். ேம ம் அ ரமாக அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் 

பாஸ்ேபா பாக்டீாியா இரண் ம் ஒ  எக்ட க்கு தலா 2கிேலா 

சூேடாேமானாஸ் ஃ ேராசன்ஸ் எக்ட க்கு 2.5 கிேலா 

ஆகியவற்ைற 50 கிேலா ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா 

ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட ேவண் ம் 

• அகலப் பாத்திகைள நான்க  அகலம் மற் ம் ஒ  அ  உயரத்தில் 

ெசாட் நீர்ப் பாசன அைமப்பின் பக்கவாட் க் குழாய்க க்கு 

இைணயாக ன்  அ  இைடெவளியில் அைமக்க ேவண் ம் 

2. விைத ேநர்த்தி: 

• ஒ  எக்ட க்கு சுமார் 3 கிேலா விைதகள் ேபா மான   



• ஒ  கிேலா விைதக்கு 500 கிராம் அேசாஸ்ைபாில்லம் என்ற அளவில் 

கலந்  அைர மணி ேநரம் நிழ ல் உலர்ந்த ேவண் ம் 

• விைதப்பதற்கு ன் ஒ  கிேலா விைதக்கு திரம் 2 கிராம் அல்ல  

கார்பன்டாசிம் 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்  விைத ேநர்த்தி ெசய்ய 

ேவண் ம் 

3. நாற்றங்கால் தயாாிப் : 

• நிழல்லைல கு ந்  ெபறப்பட்ட 15 நாட்கள் வய ைடய 

ஆேராக்கியமான நாற் க்கைள நடவிற்கு பயன்ப த்த ேவண் ம். 

நாற் க்கைள குழித்தட் களில் வளர்க்க ேவண் ம். நன்கு 

பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழிைவ ஊடகமாக பயன்ப த்த 

ேவண் ம். நாற் க்கைள பா தீன் ைபகளி ம் வளர்க்கலாம். ஒ  

குழிக்கு ஒ  விைத என்ற கணக்கில் விைதத்  தின ம் காைல, 

மாைல இ ேவைல ம் நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 15 நாட்கள் வயதான 

நாற் க்கைள நடவிற்கு பயன்ப த்தலாம் 

4. நட  அல்ல  ேநர  விைதப் : 

• நடவிற்கு ன் ெசாட் நீர்ப்பாசனம் லம் நிலம் ம் சுமார் 8-12 

மணி ேநரங்கள் நன்கு நீரால் நைனக்க ேவண் ம். 

• ெபண் ெமத்த ன் என்ற ைள ன் கைளக்ெகால் ைய எக்ட க்கு 

1 கிேலா என்ற அளவில் ெதளிக்க ேவண் ம் 



• நாற் க்கைள அல்ல  விைதகைள 60 ெச மீ இைடெவளியில் உள்ள 

ைளகளில் நட ேவண் ம் 

5. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ஒ  எக்ட க்கு 200 : 100 : 100 கிேலா தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் 

சத் க்கைள ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் உரப்பாசன ைறயில் 

நட  ெசய்த ன்றாம் நாள் தல் பயிர்க்காலம் ம் ெகா க்க 

ேவண் ம் 

6. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• நட  ெசய்த பின் 2-3 ைறகள் 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற 

கைளெய க்க ேவண் ம் 

• மைழக்காலங்களில் குச்சிகள் லம் பந்தல் அைமத்  ெகா கள் 

எ த்  கட்  பழங்கள் அ வைத ம் ேநர யாக மண்ணில் 

ப வைத ம் தவிர்க்க ேவண் ம்  

7. அ வைட: 

• நன்கு வளர்ச்சியைடந்த  அள ைடய ஆனால் காய் 

திர்ச்சியைட ம் ன்  ைகயினால் அ த்திப்பார்த்  அ வைட 

ெசய்ய ேவண் ம் 

• இரகங்கள் அல்ல  ாிய ஒட்  இரகங்க க்கு ஏற்ப நட  ெசய்த 50 

தல் 120 ஆம் நாள் தல் அ வைட ெசய்யப்ப ம் 

• ஒ  எக்ட க்கு 25 தல் 30 டன்கள் மகசூல் ெபறலாம்  



பீர்க்கங்காய்: 

1. நட  வயல் தயாாிப் : 

• நிலத்ைத உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் சட் க் 

கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் கலப்ைப 

ெகாண்  நான்கு ைற நன்கு உழ ேவண் ம். 

• கைடசி உழ க்கு ன் ெதா ரம் 25 டன் கள் ெதா வரம் மற் ம் 

சூப்பர் பாஸ்ேபட் 470 கிேலா இடேவண் ம்.  

• ேம ம் அ ரமாக அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா 

பாக்டீாியா இரண் ம் ஒ  எக்ட க்கு தலா 2கிேலா தம் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

• சூேடாேமானாஸ் ஃ ேராசன்ஸ் எக்ட க்கு 2.5 கிேலா என்ற 

அளவில் கைடசி உழ க்கு ன் இட ேவண் ம் 

2. விைதப் : 

• ஒ  எக்ட க்கு 1.5 - 2.0 கிேலா என்ற அளவில் விைத ேதைவ  

• விைதகைள 500 கிராம் அேசாஸ்ைபாில்லத் டன் கலந்  அைர 

மணி ேநரம் நிழ ல் உலர்ந்த ேவண் ம்  

• விைதப்பதற்கு ன் ஒ  கிேலா விைதக்கு திரம் 2 கிராம் என்ற 

அளவில் கலந்  விைத ேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம் 



• 1.5 மீ இைடெவளியில் அைமக்கப்பட்ட வாிைசகளில் 45 x 45 x 45 

ெச மீ என்ற அளவில் 2 மீ இைடெவளயில் குழிகைளத் ேதான்ற 

ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா 

பாக்டீாியா இரண் ம் ஒ  எக்ட க்கு தலா 2கிேலா சூேடாேமானாஸ் 

ஃ ேராசன்ஸ் எக்ட க்கு 2.5 கிேலா ஆகியவற்ைற 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

விைதப் : ஒ  குழிக்கு 5 விைதகள் தம் விைதக்க ேவண் ம். விைதகள் ைளத்த 

பின் ஆேராக்கியமான 3 நாற் க்கைள விட்  மீத ள்ள 2 நாற் க்கைள 

அகற்றிவிட ேவண் ம். ேநர யாக விைதப்பதற்கு பதிலாக பா தீன் ைபகளில் 

ஒ  ைபக்கு ஒ  விைத என்ற கணக்கில் விைதத்  ைளத்த 15 ஆம் நாளில் நட  

ெசய்யலாம். இவற்ைற ஒ  குழிக்கு 2 நாற் கள் என்ற விகிதத்தில் நட  ெசய்ய 

ேவண் ம். 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• நட  தல் ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் ஒ  எக்ட க்கு தைழ, 

மணி மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள 250 : 100 : 100 கிேலா என்ற 

அளவில் பிாித்  உரப்பாசனம் லம் பயிாின் வளர்ச்சிக் காலம்  

ம் ெகா க்க ேவண் ம் 

4. பயிர் வளம் இைடத்ெதாழில் ட்பம்: 



• விைதத்த அல்ல  நட  ெசய்த  தல் தின ம் 1-2 மணி ேநரங்கள் 

ெசாட்  நீர்ப்பாசன அைமப்பின் லம் நீர்ப்பாய்ச்ச ேவண் ம் 

• பற்றிைழகள் வளர ஆரம்பித்த டன் குச்சிகள் லம் பந்தல் 

அைமத்  ெகா கைள எ த்  கட்  படரவிட ேவண் ம். 

• 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற 2-3 ைறகள் கைளெய க்க ேவண் ம் 

• இரண்  இைலகள் ேதான்றிய டன் ஒ  வார இைடெவளியில் 

எத்ரல் என்ற வளர்ச்சி ஊக்கிைய 250 பி.பி.எம் என்ற அளவில் 

ன்  ைள ெதளிக்க ேவண் ம் 

5. அ வைட: 

• விைதத்த 55-60 ஆம் நாள் தல் அ வைட ஆரம்பமாகும் 

• நன்கு வளர்ச்சியைடந்த பீர்க்கன் காய்கைள ஒ  வார 

இைடெவளியில் 8 தல் 10 அ வைடகள் ெசய்யலாம் 

• ேநாய் தாக்குதல் மற் ம் உ மாற்றம் உைடய காய்கைள தனிேய 

பிாித்  தரம் பிாிக்க ேவண் ம். காய்கைள ெபட் களில் நிரப்பி 

சந்ைதக்கு எ த்  ெசல்ல ேவண் ம் 

சீைம ெவள்ளாி: 

1. நட  வயல் தயாாிப் : 

• நிலத்ைத உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் சட் க் 

கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் கலப்ைப 

ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம். 



• கைடசி உழ க்கு ன் ெதா ரம் 25 டன் கள் ெதா வரம் மற் ம் 

சூப்பர் பாஸ்ேபட் 350 கிேலா ஒ  எக்ட க்கு என்ற அளவில் 

இடேவண் ம்.  

• அ ரமாக அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா 

இரண் ம் ஒ  எக்ட க்கு தலா 2கிேலா என்ற அளவில் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

• நான்கு அ  அகல ைடய ேமட் ப்பாத்திகைள ஒ  அ  

இைடெவளியில் அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட்  இைண 

குழாய்கள் ேமட் ப்பாத்தியின் ைமயத்தில் இ க்கும்ப  ைவக்க 

ேவண் ம் 

விைதப் : 

• விைதப்பதற்கு ன் ெசாட் நீர்ப்பாசனம் லம் நிலம் ம் சுமார் 

8-12 மணி ேநரங்கள் நன்கு நீரால் நைனக்க ேவண் ம் 

• விைதகைள ேமட் ப்பாத்தியில் 22.5 ெச மீ இைடெவளியில் 

ேமட் ப்பாத்திகளின் ந ைமயத்தில் விைதக்க ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• விைதப்  தல் அ வைட வைர எக்ட க்கு தைழ, மணி மற் ம் 

சாம்பல் சத் க்கைள 150 : 75: 100 கிேலா என்ற அளவில் ன்  

நாட்கள் இைடெவளியில் உரப்பாசனம் ெகா க்க ேவண் ம் 



4. பயிர் வளம் இைடத்ெதாழில் ட்பம்: 

• விைதத்த நாள் தல் தின ம் 1-2 மணி ேநரங்கள் மண்ணின் 

ஈரப்பதத்ைத ெபா த்  நீர்ப்பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம் 

• விைதத்த 15, 30 மற் ம் 45 ஆம் நாட்களில் கைளெய க்க ேவண் ம் 

• ங்கில், ைதல மர, ச க்கு அல்ல  பாக்கு மர குச்சிகைளக் ெகாண்  

பந்தல் அைமத்  ெகா கைள சணல் ெகாண்  கட்  விட ேவண் ம் 

• ேகாைடக்காலத்தில் சூாிய ெவப்பத்தால் ஏற்ப ம் காயத்திைன 

தவிர்ப்பதற்காக அதிகாைல அல்ல  பின் மாைலகளில் அ வைட 

ெசய்யப்பட ேவண் ம் 

5. அ வைட: 

• விைதத்த 30 தல் 35 நாட்களில் தல் அ வைட ெதாடங்கும் 

• மிக ம் சிறிய அளவி ள்ள சீைம ெவள்ளாி காய்கேள தல் தரமாக 

தரம்பிாிக்கப்பட்  அதிக விைல ெப வதால் தின ம் அ வைட 

ெசய்ய ேவண் ம் 

• ஒ  நாள் அ வைட ெசய்யாமல் விட் விட்டா ம் அள  அதிகமாகி 

தரம் குைறந் வி ம் 

• அ வைட ெசய்யப்பட்ட காய்கள் நிழ ல் சுத்தமான தைர அல்ல  

ப்ளாஸ் க் தாளின் மீ  ைவக்கப்பட ேவண் ம் 

• காய்க டன் இைணந்தி க்கும் காம் கள் மற் ம் த்தைலகைள 

நீக்க ேவண் ம் 



• காய்களின் தரத்திைன காப்பதற்காக அ வைட ெசய்த டன் 

பதப்ப த்தப்ப ம் ெதாழிற்சாைலக க்கு அ ப்ப ேவண் ம் 

தரக் குறியீ  தரம் (ஒ  கிேலா 

காய்களின் 

எண்ணிக்ைக) 

காய்களின் எைட 

 ெபாிய காய்கள் சிறிய காய்கள் 

1. 250 + 4.0 கிராம் - 

2. 150-250 6.6 கிராம் 4.0 கிராம் 

3. 120-150 8.3 கிராம் 6.6 கிராம் 

4. 80-120 12.5 கிராம் 8.3 கிராம் 

 

 

டைல:  

1. விைத அள :  

• ஒ  எக்ட க்கு 1.5 - 2 கிேலா விைதகள் ேதைவப்ப கின்ற . 

2. விைத ேநர்த்தி:  

• ஒ  கிேலா விைதக்கு 500 கிராம் அேசாஸ்ைபாில்லம் என்ற அளவில் 

கலந்  அைர மணி ேநரம் நிழ ல் உலர்த்த ேவண் ம். ஒ  கிேலா 



விைத டன் திரம் 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்  விைத ேநர்த்தி 

ெசய்ய ேவண் ம். 

3.நாற்றங்கால் தயாாிப் : 

• நாற் கைள நன்கு பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழிைவ 

ஊடகமாக பயன்ப த்தி குழித்தட் களில் வளர்க்க ேவண் ம். ஒ  

குழிக்கு ஒ  விைத என்ற கணக்கில் விைதத்  தின ம் காைல 

மாைல இ ேவைல ம் நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். சுமார் 12 நாட்கள் 

வயதான நாற் க்கைள நடவிற்கு பயன்ப த்தலாம். 

4. நட  வயல் தயாாித்தல்: 

• நிலத்ைத உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் சட் க் 

கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் கலப்ைப 

ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம். 

• கைடசி உழ க்கு ன் ெதா ரம் 25 டன் கள் மற் ம் சூப்பர் 

பாஸ்ேபட் 470 கிேலா ஒ  எக்ட க்கு என்ற அளவில் இடேவண் ம்.  

• ேம ம் அ ரமாக அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா 

பாக்டீாியா இரண் ம் ஒ  எக்ட க்கு தலா 2கிேலா 

சூேடாேமானாஸ் ஃ ேராசன்ஸ் எக்ட க்கு 2.5 கிேலா 

ஆகியவற்ைற 50 கிேலா ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா 

ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட ேவண் ம் 



• நான்கு அ  அகல ைடய ேமட் ப்பாத்திகைள ஐந்  அ  

இைடெவளியில் ெசாட்  நீர்ப்பாசன அைமப்பின் பக்கவாட்  

குழாய்க க்கு இைணயாக  அைமக்க ேவண் ம் 

• நடவிற்கு ன் ெசாட்  நீர்ப்பாசனம் லம் நிலம் ம் சுமார் 8-

12 மணி ேநரங்கள் நன்கு நீரால் நைனக்க ேவண் ம்.  

• நாறட க்கைள 60 ெச. மீ இைடெவளியில் உள்ள ைளகளில் நட 

ேவண் ம். 

 

 

5. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ஒ  எக்ட க்கு 75 : 100 : 100 கிேலா தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் 

சத் க்கைள ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் உரப்பாசனம் 

ைறயில் நட  ெசய்த ன்றாம் நாள் தல் பயிர்காலம் ம் 

ெகா க்க ேவண் ம் 

6. பயிர் வளர் இைடத்ெதாழில் ட்பம்: 

• பற்றிைழகள் வளர ஆரம்பித்த டன் குச்சிகள் லம் பந்தல் 

அைமத்  ெகா கைள எ த்  கட்  படரவிட ேவண் ம். 2 தல் 3 

ைறகள் கைளெய க்க ேவண் ம் 



• விைதத்த 10 தல் 15 நாட்க க்கு பிறகு இரண்  இைலகள் 

ேதான்றிய டன் ஒ  வார இைடெவளிகளில் எத்ரல் என்ற வளர்ச்சி 

ஊக்கிைய 10 ட்டர் தண்ணீ க்கு 1 மி.  என்ற அளவில் நான்கு 

ைற ெதளிக்க ேவண் ம்  

7. அ வைட: 

• விைதத்த 65-70 ஆம் நாள் தல் அ வைட ஆரம்பமாகும். நன்கு 

வளர்ச்சியைடந்த காய்கைள 5-7 நாட்கள் இைடெவளியில் 8-10 

அ வைடகள் ெசய்யலாம். ேநாய் தாக்குதல் மற் ம் உ மாற்றம் 

உைடய காய்கைள தனிேய பிாித்  தரம் பிாிக்க ேவண் ம். 

காய்கைள ெபட் களில் நிரப்பி சந்ைதக்கு எ த்  ெசல்ல ேவண் ம் 

ெவள்ளாி: 

1. நட  வயல் தயாாிப் : 

• நிலத்ைத உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் சட் க் 

கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் கலப்ைப 

ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம். 

• கைடசி உழ க்கு ன் ெதா ரம் 25 டன் கள் மற் ம் சூப்பர் 

பாஸ்ேபட் 350 கிேலா ஒ  எக்ட க்கு என்ற அளவில் இடேவண் ம்.  

• ேம ம் அ ரமாக அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா 

பாக்டீாியா இரண் ம் ஒ  எக்ட க்கு தலா 1கிேலா என்ற அளவில் 



50 கிேலா ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் 

ண்ணாக்கும் இட ேவண் ம் 

• நான்கு அ  அகல ைடய ேமட் ப்பாத்திகைள ஒ  அ  

இைடெவளியில் ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட்  இைண குழாய்கள் 

ேமட் ப்பாத்தியின் ைமயத்தில் இ க்கும்ப  ைவக்க ேவண் ம் 

2. விைதப் : 

• ஒ  எக்ட க்கு சுமார் 2 கிேலா விைதகள் ேதைவ 

விைத ேநர்த்தி:  

•  விைதக டன் அேசாஸ்ைபாில்லம் 500 கிராம் என்ற அளவில் 

கலந்  அைர மணி ேநரம் நிழ ல் உலர்த்த ேவண் ம். ஒ  கிேலா 

விைத டன் திரம் 4 கிராம் என்ற அளவில் கலந்  விைத ேநர்த்தி 

ெசய்ய ேவண் ம் 

• விைதப்பதற்கு ன் ெசாட் நீர்பாசனம் லம் நிலம் ம் சுமார் 

8-12 மணி ேநரங்கள் நன்கு நீரால் நைனக்க ேவண் ம் 

• விைதகைள 60 ெச. மீ இைடெவளியில் விைதக்க ேவண் ம் 

• விைதகைள பா தீன் ைபகளில் ஒ  ைபக்கு ஒ  விைத என்ற 

அளவில் விைதத்  நட  வய ல் விைத ைளகாததால் ஏற்பட்ட 

சந் க்கைள நிரப்பேவண் ம் 



• ைள ன் கைளக்ெகால் யான ஃப் க்ேளார ன் 1 கிேலா 

ெசயற்கூ  அல்ல  ெமட்டலாக்ேளார் 0.75 கிேலா ெசயற்கூ  

உள்ளைத நட  ெசய்த ன்றாம் நாள் ெதளிக்க ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ாிய ஒட்  ெவள்ளாிக்கு, விைதத்த நாள் தல் பயிாின் வளர்ச்சிக் 

காலம் வ ம் ஒ  எக்ட க்கு 150 :75 : 75 கிேலா தைழ மணி 

மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் 

உரப்பாசனமாகக் ெகா க்க ேவண் ம். இதில் 75 சதவிகித 

பாஸ்ேபட்ைட அ ரமாக வழங்க ேவண் ம்  

4. பயிர் வளர் இைடத்ெதாழில் ட்பம்: 

• கைளகளின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற 2 அல்ல  

3 ைறகள் கைளெய க்க ேவண் ம். விைதத்த 30 மற் ம் 45 வ  

நாளில் மண் அைணக்க ேவண் ம் 

• ெபண் க்கள் உற்பத்தியிைன அதிகப்ப த் வதற்கு விைதத்த 15 

ஆம் நாள் தல் வார இைடெவளியில் எத்ரல் 2.5 மி.  என்ற 

அளவில் 10 ட்டர் தண்ணீ டன் கலந்  4 ைற ெதளிக்க 

ேவண் ம் 

5. அ வைட: 

• விைதத்த 45 ஆம் நாள் தல் அ வைட ெசய்ய ேவண் ம் 



• இளம்பிஞ்சுகைள அ வைட ெசய் ம்ேபா  ஐந்  நாட்க க்கு ஒ  

ைற என்ற இைடெவளியில் அ வைட ெசய்யலாம் 

• சுமார் 8 தல் 10 அ வைடகைள ெசய்  8-10 டன்கள் 

இளம்பிஞ்சுகள் ஒ  எக்ட க்கு 80-90 நாட்களில் மகசூல்கள் 

ெபறலாம் 

பிரஞ்சு பீன்ஸ்: 

1. நட  வயல் தயாாிப் : 

• நிலத்ைத உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் சட் க் 

கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் கலப்ைப 

ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம். 

• கைடசி உழ க்கு ன் ெதா ரம் 25 டன் கள் மற் ம் சூப்பர் 

பாஸ்ேபட் 633 கிேலா ஒ  எக்ட க்கு என்ற அளவில் இடேவண் ம்.  

• ஒ  எக்ட க்கு ைரேசாபியம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா 2கிேலா 

மற் ம் சூேடாேமானாஸ் 2.5 கிேலா என்ற அளவில் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

• நான்கு அ  அகல ைடய ேமட் ப்பாத்திகைள ஒ  அ  

இைடெவளியில் அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசனக் குழாய்கைள 

ேமட் ப்பாத்தியின் ைமயத்தில் இ க்கும்ப  ைவக்க ேவண் ம்  

2. விைதத்தல்: 



• விைதப்பதற்கு ன் ெசாட் நீர்பாசனம் லம் நிலம் ம் சுமார் 

8-12 மணி ேநரங்கள் நன்கு நீரால் நைனக்க ேவண் ம் 

• கைளகைளக் கட் ப்ப த் வதற்கு விைதப்பதற்கு ன் ேபசி ன் 

எக்ட க்கு 2 ட்டர் என்ற அளவில் ெதளிக்க ேவண் ம் 

• குத்  இரகங்களாகு இ ப்பின், விைதகைள 30 x 30 x 15 ெச மீ 

என்ற இைடெவளியில் மைலப்பகுதிகளி ம் 30 x 30 x 45 ெச.மீ 

என்ற இைடெவளியில் சமமட்ட பகுதிகளி ம் இரட்ைட வாிைச 

ைறயில் விைதக்க ேவண் ம் 

• ெகா  இரகங்கைள 120 x 30 x 20 ெச மீ என்ற இைடெவளியில் 

இரட்ைட வாிைச ைறயில் விைதக்க ேவண் ம் 

• ஒ  எக்ட க்கு குத்  இரகமாக இ ந்தால் 85 கிேலா விைத ம் 

ெகா  இரகமாக இ ந்தால் 30-40 கிேலா விைத ம் ேதைவ 

• விைதகைள ஒ  கிேலா விைதக்கு 200 கிராம் என்ற அளவில் 

ைரேசாபியம் ண் யிர் உரத் டன் ேசாற் க் கஞ்சி ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• எக்ட க்கு 135 : 135 : 135 கிேலா என்ற அளவில் தைழ, மணி 

மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள பயிாின் வளர்ச்சிக் காலம் வ ம் 

ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் உரப்பாசனம் ெகா க்க ேவண் ம் 

இதில் 75 சதவிகித பாஸ்ேபட்ைட அ ரமாக ெகா க்க ேவண் ம் 

4. பயிர் வளர் இைடத்ெதாழில் ட்பம்: 



• நீர்ப்பாசனம்: விைதத்த நாள் தல் தின ம் ஒ  மணிேநரம் 

நீர்ப்பாசனம் ெகா க்க ேவண் ம் 

• விைதத்த 30 ஆம் நாள் கைளெய க்க ேவண் ம். அதன்பின் கைள 

வளர்ச்சியிைனப் ெபா த்  45 மற் ம் 60 ஆம் நாளில் 

கைளெய க்க ேவண் ம். கைளெய த்த டன் மண் அைணக்க 

ேவண் ம் 

• ெகா  வைக இரகங்க க்கு விைதத்த 2 ஆம் நாள் குச்சிகைள நட்  

ெகா கைள எ த் க்கட்ட ேவண் ம் 

5. அ வைட: 

• காய்க க்காக அ வைட ெசய் ம் ேபா  நார்கள் உ வாகும். 

ன்ேப அ வைட ெசய்ய ேவண் ம். பயி க க்கு அ வைட 

ெசய் ம்ேபா  நன்கு ற்றிய காய்கைள அ வைட ெசய் பின் 

பயி கைள எ க்க ேவண் ம் 

• இரகங்கள் மற் ம் பராமாிப்பைனப் ெபா த்  குத்  இரகங்களில் 9-

10 டன் மகசூ ம் ெகா  இரகங்களில் 12-15 டன்கள் வைர மகசூ ம் 

ெபறலாம் 

• பயி  மகசூலான  1.5-2.0 டன்கள் வைர ஒ  எக்ட க்கு மகசூலாக 

ெபறலாம் 

பீட் ட்: 

1. நட  வயல் தயாாிப் : 



• நிலத்ைத உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் சட் க் 

கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் கலப்ைப 

ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம். 

• கைடசி உழ க்கு ன் ெதா ரம் 25 டன் கள் மற் ம் சூப்பர் 

பாஸ்ேபட் 810 கிேலா ஒ  எக்ட க்கு என்ற அளவில் இடேவண் ம்.  

• ஒ  எக்ட க்கு ைரேசாபியம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா 2கிேலா 

மற் ம் சூேடாேமானாஸ் 2.5 கிேலா என்ற அளவில் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

• நான்கு அ  அகல ைடய ேமட் ப்பாத்திகைள ஒ  அ  

இைடெவளியில் அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசனக் குழாய்கைள 

ேமட் ப்பாத்தியின் ைமயத்தில் இ க்கும்ப  ைவக்க ேவண் ம்  

2. விைதத்தல்: 

• விைதகைள 30 x 30 x 10 ெச.மீ என்ற இைடெவளியில் 

ேமட் ப்பாத்திகளில் இரட்ைட வாிைச ைறயில் ஒ  

பாத்திக்கு நான்கு வாிைச என்ற அளவில் ஊன்ற ேவண் ம் 

• ஒ  எக்ட க்கு 6 கிேலா விைதகள் ேதைவ 

• விைதத்த டேன ெசாட்  நீர்பாசன அைமப்  லம் சுமார் 8 -

12 மணி ேநரம் மண்ணின் தன்ைமையப் ெபா த்  

நீர்ப்பாய்ச்ச ேவண் ம் 



3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

•  விைதத்த நாள் தல் ஒ  எக்ட க்கு 120 :160 : 100 கிேலா 

என்றளவில் தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள உரப்பாசன 

ைறயில் ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் பயிாின் வளர்ச்சிக் 

காலம் வ ம் ெகா க்க ேவண் ம். இதில் 75 சதவிகித 

பாஸ்ேபட்ைட அ ரமாக இட ேவண் ம்  

4. பயிர் வளர் இைடத்ெதாழில் ட்பம்: 

• விைதத்த நாள் தல் தின ம் 1-2 மணிேநரம் நீர்ப்பாய்ச்ச ேவண் ம்  

• விைதத்த 15 ஆம் நாளில் கைளெய த்  மண் அைணக்க ேவண் ம் 

• ெச க க்கு இைடேய ேபா மான இைடெவளி இ க்குமா  

ெச கைள இரண்  ைற கைளத் விட ேவண் ம் 

5. அ வைட: 

• விைதத்த 70 தல் 100 நாட்க க்குள் இரகத்ைதப் ெபா த்  

கிழங்குகைள அ வைட ெசய்யலாம் 

• திர்ச்சியைடந்த கிழங்குகைள ெச டன் ேசர்த்  அ வைட 

ெசய்  நீாில் க வியபின் இைலகைள அகற்ற ேவண் ம் 

• ஒ  எக்ட க்கு 25 தல் 30 டன்கள் வைர மகசூல் ெபறலாம் 

ள்ளங்கி: 

1. நட  வயல் தயாாிப் : 



• நிலத்ைத உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் சட் க் 

கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் கலப்ைப 

ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம். 

• கைடசி உழ க்கு ன் ெதா ரம் 25 டன் கள் மற் ம் சூப்பர் 

பாஸ்ேபட் 500 கிேலா ஒ  எக்ட க்கு என்ற அளவில் இடேவண் ம்.  

• ஒ  எக்ட க்கு அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா 

2கிேலா மற் ம் சூேடாேமானாஸ் 2.5 கிேலா என்ற அளவில் 50 

கிேலா ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் 

ண்ணாக்கும் இட ேவண் ம் 

• நான்கு அ  அகல ைடய ேமட் ப்பாத்திகைள ஒ  அ  

இைடெவளியில் அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசனக் குழாய்கைள 

ேமட் ப்பாத்தியின் ைமயத்தில் இ க்கும்ப  ைவக்க ேவண் ம்  

2. விைதத்தல்: 

• விைதகைள ேமட் ப்பாத்தியில் 30 x 15 x 10 ெச.மீ என்ற 

இைடெவளியில் ஒ  பாத்திக்கு 10 வாிைச என்ற ைறயில் 

நட  ெசய்ய ேவண் ம் 

• ஒ  எக்ட க்கு 10 கிேலா விைதகள் ேதைவ 

• விைதத்த டேன ெசாட்  நீர்ப்பாசன ைறயில் 8 -12 மணி 

ேநரம் நீர்ப்பாய்ச்சி நிலம் வ ம் நன்கு நைன ம்ப  

ெசய்ய ேவண் ம் 



3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ஒ  எக்ட க்கு 50 : 100 : 50 கிேலா என்ற அளவில் தைழ, மணி 

மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள பயிாின் வளர்ச்சிக் காலம் வ ம் 

ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் உரப்பாசனம் ெகா க்க ேவண் ம் 

இதில் 75 சதவிகித பாஸ்ேபட்ைட அ ரமாக ெகா க்க ேவண் ம் 

4. பயிர் வளர் இைடத்ெதாழில் ட்பம்: 

• விைதத்த 10 ஆம் நாள் குத் க்கு ஒ  ெச  மட் ேம இ க்கும்ப  

கைளத்  விடேவண் ம் 

• விைதத்த 15 ஆம் நாளில் கைளெய த்  மண் அைணக்க ேவண் ம் 

5. அ வைட: 

• விைதத்த 7 வாரங்களில் ள்ளங்கி அ வைடக்கு வ ம் 

• ேவர்க்கிழங்குகைள ெச ேயா  பி ங்கி சுத்தமான தண்ணீாில் மண் 

நீங்குமா  க வி தரம்பிாிக்கப்பட்  பின் சந்ைதக்கு அ ப்ப 

ேவண் ம் 

மரவள்ளி: 

1. நாற்றங்கால் தயாாிப் : 

• நட க்கு ஏற்ற விைதக்குச்சிகைள நன்கு வளர்ச்சியைடந்த நச்சுயிாி 

தாக்குதல் இல்லாத மரவள்ளி தண் ன் ந ப்பகுதியி ந்  ெவட்  

எ க்க ேவண் ம் 



• ஒவ்ெவா  நட க்குச்சி ம் 15 ெச.மீ நீளம் மற் ம் 8 தல் 10 

ப க்கள் ெகாண் க்க ேவண் ம் 

• நட க்குச்சியில் எவ்வித காய ம் ஏற்படாமல் ெவட் ப்பகுதியான  

ஒேர சீராக ம் இ க்க ேவண் ம் 

• நட க்குச்சியின் னிைய ஒ  ட்டர் தண்ணீாில் ஒ  கிராம் 

கார்ெபண்டாசிம் என்ற அளவில் உள்ள கைரச ல் 10 நிமிடம் 

உறைவத்  பின் நட  ெசய்ய ேவண் ம் 

• ஒ  எக்ட க்கு 20,000 நட க்குச்சிகள் ேதைவ 

• நட  குச்சிகளின் அ  னிைய அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் 

பாஸ்ேபா பாக்டீாியா இரண் ம் ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு 30 கிராம் 

என்றளவில் உள்ள கைரச ல் 20 நிமிடம் நைனத்  பின் பதியம் 

ைவக்க ேவண் ம் 

• மானாவாாி சாகுப க்கு, ெபாட்டாசியம் க்ேளாைர  ஒ  ட்டர் 

தண்ணீ க்கு 5 கிராம் மற் ம் த்தநாக சல்ஃேபட் மற் ம் ஃெபர்ரஸ் 

சல்ஃேபட் 5 கிராம் என்றளவில் கைரத்  நட க்குச்சிகைள 20 

நிமிடங்க க்கு ேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம் 

2. நட  வயல் தயாாிப் : 

• நிலத்ைத உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் சட் க் 

கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் கலப்ைப 

ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம். 



• கைடசி உழ க்கு ன் ெதா ரம் 25 டன் கள் மற் ம் சூப்பர் 

பாஸ்ேபட் 422 கிேலா ஒ  எக்ட க்கு என்ற அளவில் இடேவண் ம்.  

• ஒ  எக்ட க்கு அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா 

தலா 2.5 கிேலா என்ற அளவில் 50 கிேலா ெதா ரத் ட ம் 100 

கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் மற் ம் 2.5 கிேலா சூேடாேமானாஸ் 

ேளாரசன்ஸ் ஆகியவற்ைற கைடசி உழ க்கு ன் இட ேவண் ம் 

• நட க்கு ன் 8-12 மணி ேநரத்திற்கு ெசாட் நீர்ப்பாசனம் லம் 

நீர்ப்பாய்ச்ச ேவண் ம் 

• ைள ன் கைளக்ெகால் யான ெபண் ெமத்த ன் ஒ  எக்ட க்கு 

1 கிேலா ெசயற்கூ  என்ற அளவில் இட ேவண் ம் 

• 20 நாள் ைளத்தி க்கும் ஆேராக்கியமான குச்சிகைள ேதர்  

ெசய்  90 x 60 x 90 ெச மீ என்ற இைடெவளியில் இரண்  வாிைச 

ைறயில் ேமட் ப்பாத்தியில் நட  ெசய்ய ேவண் ம். நட  ெசய்த 

20 நாட்கள் கழித்  ேபாக்கு குச்சிகைள நிரப்ப ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ஒ  எக்ட க்கு தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் சத் க்கள் ைறேய 90 : 

90 : 240 கிேலா என்ற அளவில் ஐந்  நாட்கள் இைடெவளியில் 

பயிாின் வளர்ச்சிக் காலம் வ ம் உரப்பாசனம் ைறயில் 

ெகா க்க ேவண் ம் இதில் 75 சதவிகித மணி சத்ைத அ ரமாக 

ெகா க்க ேவண் ம் 



• குச்சிகைள நட  ெசய்தபின் தின ம் ஒ  மணி ேநரம் என்றளவில் 

நீர்ப்பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம் 

4. பயிர் வளர் இைடத்ெதாழில் ட்பம்: 

• நட  ெசய்த 30 ஆம் நாள் கைள எ த்  மண் அைணக்க ேவண் ம். 

ம ப ம் ேதைவப்ப ம்ேபா  கைளெய க்க ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 60 ஆம் நாள் ஒ  ெச க்கு இரண்  கிைளகைள 

மட் ேம விட்  மற்றவற்ைற ெவட் விட ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 30, 60 மற் ம் 90 ஆம் நாட்களில் ஒ  ட்டர் 

தண்ணீ க்கு பத்  கிராம் ெபரஸ் சல்ேபட் மற் ம் 5 கிராம் த்தநாக 

சல்ேபட் ஆகிய ண் ட்டச் சத் க்கைள கலந்  ெதளிக்க 

ேவண் ம் 

5. அ வைட: 

• கிழங்குகள் திர்ச்சியைடந்  விட்டைத நிலத்தில் ஏற்ப ம் 

ெவ ப் கள் மற் ம் 50 சதவிகித இைலகள் ப ப்பதின் ல ம் 

ெதாிந்  ெகாள்ளலாம். அ வைடக்கு தல் நாள் நீர்ப்பாசனம் 

ெசய்வதனால் எவ்வித ேசதார ம் கிழங்குக க்கு ஏற்படா . தண்  

குச்சிகைள நிழ ல் பா காத்  நடவிற்கு பயன்ப த்தலாம் 

உ ைளக்கிழங்கு: 

1. விைத கிழங்கு ேதர்  மற் ம் ேநர்த்தி: 



• கிழங்குகளி ந்ேத உ ைளக் கிழங்குகள் பயிர் ெப க்கம் 

ெசய்யப்ப கின்ற . ேநாய் ெதாற்  இல்லாத நட  வயல் அல்ல  

இடத்தி ந்ேத விைதக்கிழங்குகைள ேதர்  ெசய்ய ேவண் ம் 

• கிழங்குகள் ஒவ்ெவான் ம் குைறந்த பட்சம் ஒ  ப  ெகாண்டதாக 

இ க்க ேவண் ம் 

• விைத கிழங்குகைள ெவட் ய பிறகு அவற்ைற 10 தல் 150 ெச 

மற் ம் 85-95 சதவிகித ஈரப்பதத்தில் 4-6 நாட்கள் ைவத்தி க்க 

ேவண் ம் 

• விைத கிழங்குகைள ஒ  ட்ட க்கு 25 மி.  என்ற அளவில் 

ஜிப்ர க் அமிலம் கைரச ல் ஒ  மணி ேநரம் ேநர்த்தி ெசய்  

நிழ ல் உலர்த்த ேவண் ம். உலர்த்த கிழங்குகள் கு த்  

வி வதற்காக சணல் ைபகளில் நிரப்பி நல்ல காற்ேறாட்ட ள்ள 

அைறயில் 10 நாட்க க்கு ேநராக நி த்தி ைவக்க ேவண் ம் 

• நட க்கு ன் விைதக்கழங்குகைள ப்ளீச்சிங் ள் கைரச ல் 

நைனக்க ேவண் ம் 

2. நட  ைற மற் ம் பயர் எண்ணிக்ைக பராமாிப் : 

• நிலத்ைத உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் சட் க் 

கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் கலப்ைப 

ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம். 



• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு ெதா ரம் 25 டன் கள் 

மற் ம் 1171.88 கிேலா சூப்பர் பாஸ்ேபட் இடேவண் ம்.  

• ஒ  எக்ட க்கு அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா 

தலா 2கிேலா என்ற அளவில் 50 கிேலா ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 

100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட ேவண் ம் 

• நான்கு அ  அகல ைடய ேமட் ப்பாத்திகைள ஒ  அ  

இைடெவளியில் அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசனக் குழாய்கைள 

ேமட் ப்பாத்தியின் ைமயத்தில் இ க்கும்ப  ைவக்க ேவண் ம்  

• நட க்கு ன் 8-12 மணி ேநரத்திற்கு ெசாட் நீர்ப்பாசனம் லம் 

நீர்ப்பாய்ச்ச ேவண் ம் 

• ஒ  எக்ட க்கு 1500-2000 கிேலா விைதக் கிழங்கு ேதைவ  

• விைதக்கழங்குகைள 60 x 30 x 20 ெச.மீ என்ற இைடெவளியில் 

ேமட் ப்பாத்தியில் இரண்  வாிைச சந் க்கைள நிரப்ப ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• ஒ  எக்ட க்கு 120 : 240 : 120 கிேலா என்ற அளவில் தைழ, மணி 

மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள பயிாின் வளர்ச்சிக் காலம் வ ம் 

ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் கைர ம் உரப்பாசனம் ைறயில் 

ெகா க்க ேவண் ம் இதில் 75 சதவிகித மணி சத்ைத அ ரமாக 

ெகா க்க ேவண் ம் 

 



4. பயிர் வளர் இைடத்ெதாழில் ட்பம்: 

• நட  ெசய்த டன் ஒ  எக்ட க்கு ைள ன் கைளக்ெகால் யான 

ரன் 900 ட்டர் தண்ணீாில் 0.5 கிேலா அல்ல  நிஃபன் 900 

ட்டர் தண்ணீாில் 2 ட்டர் என்ற அளவில் ெதளித்  உடன யாக 

நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 20 தல் 25 நாட்களில் தண் கள் அ க்க வி ந்  

ேதான் ம். இத்தண் கள் மண்ணிற்குள் வளர்ந்  ெசன்  நட  

ெசய்த 35 நாட்களில் கிழங்குகள் அதன் னிகளில் ேதான் ம் 

• இப்ப வத்தில் ெச க க்கு மண் அைணக்க ேவண் ம். மண் 

அைணத்த டன் நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். இதனால் கிழங்குகளில் 

பசுைம நிறத்ைத ஏற்ப த் ம் சூாியெவளிச்சத்தி ந்  

கிழங்குகைள பா காக்கலாம் 

• உைறப்பனியால் ஏற்ப ம் ேசத ம் தவிர்க்கப்ப கின்ற . 

மண்ணைணப்  ெசய்த 30 நாட்கள் கழித்  மீண் ம் இரண்டாவ  

ைறயாக மண் அைணக்க ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த நாள் தல் ெசாட்  நீர்ப்பாசன ைறயில் தின ம் ஒ  

மணி ேநரம் நீர்ப்பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம் 

 

5. அ வைட மற் ம் அ வைட ேநர்த்தி: 



• கிழங்குகள் நன்கு திர்ச்சியைடந்த டன் அ வைட ெசய்வதற்கு 15 

நாட்கள் ன்னதாக ெகா கைள அ த் விட்  நீர்ப்பாசனத்ைத 

நி த்தி விட ேவண் ம் 

• கிழங்குகைள அ வைட ெசய்  நிழ ல் குவியலாக குவித்  ைவத்  

அவற்றின் மீ ள்ள மண் காய்ந்  உதிரைவத்  பின் ச்சி 

ேநாய்களால் தாக்கப்பட்ட கிழங்குகைள நீக்கித் தரம் பிாிக்க 

ேவண் ம். கிழங்குகைள ெபாி , மிதமான , சிறிய  மற் ம் மிகச் 

சிறிய  என்  நான்கு தரங்களாக பிாிக்க ேவண் ம் 

• நன்கு பராமாிக்கப்பட்ட வய ல் ஒ  எக்ட க்கு 35-40 டன்கள் வைர 

மகசூல் எ க்கலாம்  

 

மஞ்சள்: 

1. நட  வயல் தயாாிப் : 

• நிலத்ைத உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் சட் க் 

கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் கலப்ைப 

ெகாண்  ன்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம். 

• கைடசி உழ க்கு ன் ெதா ரம் 25 டன் கள் மற் ம் சூப்பர் 

பாஸ்ேபட் 281 கிேலா ஒ  எக்ட க்கு என்ற அளவில் இடேவண் ம்.  



• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா இரண் ம் 

ைறேய 2கிேலா தம் 50 கிேலா ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 

கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட ேவண் ம் 

• நான்கு அ  அகல ம் ஒ  அ  உயர ம் ெகாண்ட 

ேமட் ப்பாத்திகைள அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட்  

இைண குழாய்கள் ேமட் ப்பாத்தியின் ைமயத்தில் இ க்கும்ப  

ைவக்க ேவண் ம்  

• விைத ஊன் வதற்கு 8-12 மணி ேநரம் ன்பாக 

ேமட் ப்பாத்திகைள ெசாட்  நீர்ப்பாசனம் லம் வ ம் 

நைனக்க ேவண் ம் 

2. விைத மஞ்சள் ேநர்த்தி மற் ம் நட : 

• ஒ  எக்ட க்கு சுமார் 200 கிேலா விைத மஞ்சள் ேதைவப்ப கின்ற  

• கிழங்குகைள அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா 

ஒவ்ெவான் ம் 10 கிேலா என்றளவில் பயன்ப த்தி விைத ேநர்த்தி 

ெசய்ய ேவண் ம் 

• விைத ஊன் வதற்கு அைர மணி ேநரத்திற்கு ன்பாக 

கார்பண்டாசிம் ஒ  கிேலா விைதக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் 

நைனத்  பின் உலர்த்தி நட  ெசய்ய ேவண் ம் 

• விைத மஞ்சைள ேமட் ப்பாத்தியில் ன்  வாிைச ைறயில் 60 x 

45 x 15 ெச.மீ என்ற இைடெவளியில் ஊன்ற ேவண் ம் 



3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

•  விைதத்த நாள் தல் பயிாின் வளர்ச்சிக் காலம் வ ம் ஒ  

எக்ட க்கு 150 :60 : 108 கிேலா என்றளவில் தைழ, மணி மற் ம் 

சாம்பல் சத் க்கைள ஐந்  நாட்கள் இைடெவளியில் உரப்பாசனம் 

லம் ெகா க்க ேவண் ம்.  

• இதில் 75 சதவிகித சூப்பர் பாஸ்ேபட்ைட அ ரமாக இட ேவண் ம்  

4. பயிர் வளர் இைடத்ெதாழில் ட்பம்: 

• விைதத்த 30 ஆம் நாளி ம் அதன்பிறகு ேதைவப்ப ம் ெபா ம் 

கைளெய க்க ேவண் ம் 

• விைதத்த 60 மற் ம் 120 ஆம் நாட்களில் மண் அைணக்க ேவண் ம் 

• விைதத்த 60 மற் ம் 90 ஆம் நாட்களில் ெபரஸ் சல்ேபட் 375 கிராம், 

த்தநாக சல்ேபட் 375 கிராம், ேபாராக்ஸ் 375 கிராம், ாியா 375 

கிராம் ஆகியவற்ைற 250 ட்டர் தண்ணீாில் கைரத்  ஒ  

எக்ட க்கு ெதளிக்க ேவண் ம் 

5. அ வைட: 

• இைலகள் ப த்  காய்ந்  ம யத் ெதாடங்கும்ேபா  அ வைட 

ெசய்ய ேவண் ம் 

• மஞ்சள் கிழங்குகைள எவ்வித ேசதார ம் இல்லாமல் அகற்றி எ த்  

விைத மஞ்சைள மண டன் கலந்  பகுதி நிழ ல் ேசமித்  ைவக்க 

ேவண் ம் 



ெகாத் மல் : 

1. விைத அள  மற் ம் ேநர்த்தி: 

• ஒ  எக்ட க்கு விைதக்க ேதைவப்ப ம் 10 கிேலா விைதகைள 

விைதக்கும் ன்னர் இரண்டாக உைடத்  ெகாள்ள ேவண் ம்  

• விைதகைள அேசாஸ்ைபாில்லம் உயிர் உரத்ைத ஒ  எக்டரக்கு 1.5 

கிேலா என்ற அளவில் விைத ேநர்த்தி ெசய்  அைர மணி ேநரம் 

நிழ ல் உலர்த்த ேவண் ம் 

• வாடல் ேநாையக் கட் ப்ப த் வதற்கு விைதக்கும் ன் ஒ  கிேலா 

விைதக்கு 4 கிராம் என்ற அளவில் ைரக்ேகாெடர்மா விாி  

ெகாண்  விைத ேநர்த்தி ெசய்  உலர்த்தி பின் விைதக்க ேவண் ம் 

2. நட  வயல் தயாாிப்  மற் ம் விைதப் : 

• நிலத்ைத உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் சட் க் 

கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் கலப்ைப 

ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம். 

• கைடசி உழ க்கு ன் 25 டன் கள் ஒ  எக்ட க்கு என்ற அளவில் 

ெதா ரம் இடேவண் ம்.  

• ஒ  எக்ட க்கு 200 கிேலா சூப்பர் பாஸ்ேபட் அ ரமாக இட 

ேவண் ம் 



• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா தலா 2கிேலா 

என்ற அளவில் 50 கிேலா ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா 

ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட ேவண் ம் 

• நான்கு அ  அகல ம் ஒ  அ  உயர ம் ெகாண்ட 

ேமட் ப்பாத்திகைள அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட்  

இைண குழாய்கள் ேமட் ப்பாத்தியின் ைமயத்தில் இ க்கும்ப  

ைவக்க ேவண் ம்  

• விைதகைள 15 ெச.மீ இைடெவளியில் ேகா  கிழித்  வாிைசயாக 

ஒ  ேமட் ப்பாத்திக்கு 8 வாிைச என்ற அளவில் விைதக்க ேவண் ம் 

• தல் நீர்ப்பாசனம் ெசாட்  நீர் லம் சுமார் 8-12 மணி ேநரம் நிலம் 

நன்கு நைன ம் வைர மண்ணின் தன்ைமயிைனப் ெபா த்  தர 

ேவண் ம் 

• ேபாக்கு நாற் க்களால் உ வான சந் க்கைள உடன யாக நிரப்ப 

ேவண் ம்  

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• பயிாின் வளர்ச்சிக் காலம் வ ம் ன்  நாட்கள் 

இைடெவளியில் ஒ  எக்ட க்கு 60 :40 : 60 கிேலா தைழ, மணி 

மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள உரப்பாசனம் ைறயில் ெகா க்க 

ேவண் ம்.  

• இதில் 75 சதவிகித சூப்பர் பாஸ்ேபட்ைட அ ரமாக இட ேவண் ம்  



4. பயிர் வளர் இைடத்ெதாழில் ட்பம்: 

• விைதத்த 20 ஆம் நாளில் கைளெய க்க ேவண் ம் 

• விைதத்த 30 ஆம் நாள் ெச கைளக் கைளத் விட ேவண் ம் 

5. அ வைட: 

• இைலகளின் தல் அ வைடைய விைதத்த 20 தல் 25 

நாட்களி ம் அதன்பின் 30 மற் ம் 40 ஆம் நாட்களி ம் ெசய்ய 

ேவண் ம் 

• ெச கைள மண்ணி ந்  அகற்றி எ த்  சுத்தமான தண்ணீாில் 

க விய பின் சணல் ைபகளில் நிரப்ப ேவண் ம் 

வாைழ: 

 நல்ல வ கால் வசதி ள்ள இ ெபாைற மண் வாைழ பயிாிட மிக ம் 

உகந்த . வாைழயின் இரகம் மற் ம் இடத்திைன ெபா த்  பயிாி ம் ப வம் 

ேவ ப கின்ற . சிறந்த நட ப் ப வம் கீழ்வ மா  அைமகின்ற . 

நனடெசய்: பிப்ரவாி - ஏப்ரல் : வன், இரஸ்தாளி, ெமாந்தன், கற் ரவள்ளி மற் ம் 

ெநய் வன். 

ஏப்ரல் - ேம : ேநந்திரன் மற் ம் ெராபஸ்டா 

ேதாட்ட நிலம் : ஜனவாி - பிப்ரவாி மற் ம் நவம்பர் - சம்பர்  

ப ைக நிலம்: ஜனவாி - பிப்ரவாி மற் ம் ஆகஸ்ட் - ெசப்டம்பர்  



மைல வாைழ: கீழ் பழனி மைலகள் - ஏப்ரல் - ேம  

சி மைல - ஜீன் - ஆகஸ்ட்  

கன் கைல ேதர்  ெசய்தல்: 

• ேநாய் தாக்குதல் ற்  மற் ம் பிற ச்சிகள் இல்லாத 

ஆேராக்கியமான வாைழத் ேதாப்பில் 1.5 - 2.0 கிேலா எைட ள்ள 

கன் கைளத் ேதர்  ெசய்ய ேவண் ம் 

• திசு வாைழக் கன் கைளத் ேதர்  ெசய் ம்ேபா  5-6 இைலகள் 

உள்ள நன்கு வளர்ந்த ஆேராக்கியமான ெச கைளத் ேதர்  ெசய்ய 

ேவண் ம் 

2. கன்  ேநர்த்தி: 

• கன் களி ந்  ேவர்கள் மற் ம் அ கிய பகுதிகைள நீக்கிவிட்  

கிழங்குகி ந்  20 ெச.மீ அளவிற்கு ேமற் றம் விட் விட்  மீதிப் 

பகுதியிைன ெவட்  எ த் விட ேவண் ம் 

• வாடல் ேநாய் தாக்குதைலக் கட் ப்ப த்த கார்ெபன்டாசம் 0.1 சதக் 

கைரச ல் ஐந்  நிமிடம் ஊறைவக்க ேவண் ம் 

• ற்  தாக்குத ைனக் கட் ப்ப த்த 4 பங்கு களிமண் மற் ம் 5 

பங்கு நீ டன் ேசர்த்  கைரத்த ேசற்றில் கன் கைள நைனத்  ஒ  

கன் க்கு 40 கிராம் என்ற அளவில் கார்ேபாபி ரான் 3 G கு ைண 

ம ந்திைன கன்றில் வி பின் நட  ெசய்ய ேவண் ம் 



• இதற்கு பதில் கன் கைள 0.75 சதவிகித 

ேமாேனாக்ேராட்ேடாபாளில் நைனத்  குைறந்தபட்சம் 24 மணி 

ேநரத்திற்கு நிழ ல் உலர்த்திய பின் ம் நட  ெசய்யலாம் 

3. நட  வயல் தயாாிப்  மற் ம் நட : 

• நட  வய ைன உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் 

சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் 

கலப்ைப ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம் 

• 60 ெச.மீ அகல ைடய ேமட் ப்பாத்திகைள ெசாட் நீர்ப் 

பாசனத்தின் பக்கவாட்  குழாய்க க்கு இைணயாக அைமக்க 

ேவண் ம் 

• நடவிற்கு ஒ  மாதம் ன்ேப 45 x 45 x 45 ெச.மீ அள ள்ள 

குழிகைள 1.8 மீ இைடெவளியில் எ க்க ேவண் ம் 

• குழிக்கு 10 கிேலா அளவிற்கு ெதா  உரத்திைன ேமல் மண் டன் 

கலந்  குழியி ள் இடேவண் ம். அத் டன் ேவப்பம் ண்ணாக்கு 

250 கிராம் பி ரடான் 20 கிராம் மற் ம் சூப்பர் பாஸ்ேபட் 220 

கிராம் இட ேவண் ம் 

• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா இரண் ம் ஒ  

குழிக்கு தலா 20 கிராம் என்ற அளவில் நடவின் ேபா ம் 5 மாதங்கள் 

கழித் ம் இட ேவண் ம் 



• நடவின் ேபா  குழிக்கு 25 கிராம் என்ற அளவில் சூேடாேமானஸ் 

ேளாரசன்ஸ் இட ேவண் ம் 

• ஒ  எக்ட க்கு 2 ட்டர் என்ற அளவில் ைள ன் 

கைளக்ெகால் யான ஃப் க்ேளார ன் ெதளிக்க ேவண் ம் 

• பயிர் இைடெவளி மற் ம் ெமாத்த எண்ணிக்ைக: குட்ைட ேகவண் -  

ஷ், ஜி9, ெராபஸ்டா - 5 அ  x 7 அ ; பிற வைககள் - 5 அ  x 8 

அ . ஒ  எக்டாில் சுமார் 3000 கன் கள் இடம் ெப கின்ற . 

• கன் கைள குழியின் ைமயத்தில் நட ெசய்  ேமல் மண்ைணக் 

ெகாண்  குழியிைன நிரப்பி ெம வாக அ த்திவிட ேவண் ம் 

• நட  ெசய்  45 நாட்கள் கழித்  சணப்ைபைய விைதத்  ஒ  மாதம் 

கழித்  மண் டன் ேசர்த்  உழ ேவண் ம். இதனால் 

மண்ணி ள்ள ற் க்கள் கட் ப்ப த்தப்ப கின்ற  

4. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• வாைழக் கன்  ஒன்றிற்கு 200 : 300 கிராம் என்ற அளவில் தைழ 

மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் 

பயிர்காலம் ம் பிாித்  ெசாட்  நீர் உரப்பாசனமாக வழங்க 

ேவண் ம். மணிச்சத்ைத அ ரமாக நடவின்ேபாேத வழங்கிவிட 

ேவண் ம். நீர் ேதைவைய ெபா வான அடர்த்தி ள்ள கன் க க்கு 

ஒ  கன் க்கு 25 ட்டர் ஒ  குழிக்கு 2 கன் கள் இ ப்பின் ஒ  



குழிக்கு 40 ட்டர் மற் ம் ஒ  குழிக்கு 50 ட்டர் என்ற அள களில் 

நீர்ப்பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம்  

5. பயிர்வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• நட  ெசய்த 3 மாதங்கள் கழித்  ஃப் ரடான் 20 கிராம் மற் ம் ங்க 

எண்ெணய் பிண்ணாக்கு 1/2 கிேலா இட்  மண் அைணக்க 

ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 4, 6 மற் ம் 8 ஆம் மாதங்களில் மண் அைணக்க 

ேவண் ம் 

• இைடக்கன் கள், ேநாய் தாக்கப்பட்ட மற் ம் காய்ந்த இைலகைள 

அவ்வப்ேபா  கன்றின் வளர்ச்சிக்ேகற்ப 6 ைற நீக்க ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 4 ஆம் மாதத்தில் 20 கிராம் ஃப் ரடான் இட ேவண் ம் 

• த்தநாக சல்ேபட்  0.5 சதவிகிதம், ெபரஸ் சல்ேபட் 0.2 சதவிகிதம், 

தாமிர சல்ேபட்  0.2 சதவிகிதம் மற் ம் ேபாராக்ஸ் 0.1 சதவிகிதம் 

என்ற அளவில் கலந்  நட  ெசய்த 3, 5 மற் ம் 7 ஆம் மாதங்களில் 

ெதளிக்க ேவண் ம் 

• வாைழக் குைலயின் கைடசி சீப்  ெவளிவந்த டன் ஒ  

வாரத்திற்குள் ஆண் ைவ நீக்கிவிட்  க ப்டஸ் ைதல மரக் 

குச்சிகள் அல்ல  ச க்கு மரக்குச்சிகள் லம் ட் க் ெகா க்க 

ேவண் ம்  



• ஊ  பயிர் சாகுப : ெவங்காயம், ெகாத்தமல்  இைல, பீட் ட், 

தக்காளி (இரகம் மட் ம்) ேபான்ற ஊ பயிர்கைள வளர்க்கலாம் 

• வாைழ நட  ெசய்த 90 நாட்க க்குள் ஊ பயிர் சாகுப ைய 

த்  ெகாள்ள ேவண் ம். ற் க்கைள எதிர்க்கும் தன்ைம ள்ள 

சணப்ைப அல்ல  ெசண் மல் ைய வளர்த்  அதிகபட்ச 

தைழப்ப வத்தில் மண் டன் ேசர்த்  உ விட ேவண் ம் 

ட் க்ெகா த்தல்: 

• குலவிட்டபின் ஊட்டச்சத்  ெதளிப் : ாியா 1 சதவிகிதம் மற் ம் 

ெபாட்டாசியம் சல்ஃேபட்  1.5 சதவிகிதம் என்ற அளவில் கைடசி 

சீப்  ெவளிவந்த ட ம் அதற்கு பிறகு ஒ  மாதம் கழித் ம் ெதளிக்க 

ேவண் ம் 

• கைடசி சீப்  ெவளிவந்த 15 நாட்க க்குள் ஒளி ஊ ம் 

பா த்தீன் ைப ெகாண்  வாைழக் குைலகைள டேவண் ம். 

பா த்தீன் ைபகளில் 4 சதத் ைளகைளயிட்  காற்ேறாட்டம் 

ஏற்ப த்த ேவண் ம். இதன் லம் பழங்கள் நல்ல ஏற் மதித் 

தரத் டன் பளபளப்பாகக் கிைடக்கும் 

6. அ வைட: 

• நன்கு வளர்ச்சியைடந்த வாைழக் குைலகைள அ வைட 

ெசய்யேவண் ம் 

• பயிர்க்காலம் மற் ம் குைல எைட 



• காவன் ஸ் - 12 மாதங்கள் - 25 தல் 30 கிேலா 

• ெநய் வன் - 11 மாதங்கள் - 12 கிேலா 

• இரஸ்தாளி - 13 மாதங்கள் - 12 கிேலா 

• எத்ரல் 5000 பிபிஎம் (ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு ஐந்  மி. ) என்ற 

அளவில் ேசா யம் ைஹட்ராக்ைச  உ ண்ைடக டன் ேசர்த்  

குைலகளின் மீ  ெதளித்  காய்கைள கனியச் ெசய்யலாம்  

ேராஜா: 

 வ கால் வசதி ள்ள அங்கக சத்  அதிக ள்ள களிமண் கலந்த வண்டல் 

மண் அல்ல  மணற்பாங்கான ெசம்மண் ஆகியைவ ேராஜா ெச  பயிாிட ஏற்ற  

மண்ணின் அமில காரத்தன்ைம 6-7.5 என்ற அள  நல்ல . 

1. நட  ெபா ள் தயாாிப் : 

• ேராசா ேபார்ேபாாியானா, ேராசா மல் ஃப்ேளாரா மற் ம் ேராசா 

இண் கா ஒட்ேரட்டா ஆகியைவ ேவர்குச்சிகளாக பயன்ப த்த 

ப கின்ற  

• ‘T’ அல்ல  ேகடய ைள ஒட்  ைறயில் பயிர்ப்ெப க்கம் 

ெசய்யப்ப கின்ற  

• நவம்பர் தல் பிப்ரவாி வைர ள்ள மாதங்கேள ஒட் க்கட் வதற்கு 

சிறந்த காலமாகும் 



• தண் க் குச்சிகைள 1000 பிபிஎம் என்ற அளவில் ஐ பி ஏ கைரச ல் 

ேநர்த்தி ெசய்தால் ஒ  வ டத்திற்குள் ெச கள் நட க்கு 

தயாராகிவி ம் 

2. நட  வயல் தயாாிப்  மற் ம் நட : 

• நட  வய ைன உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் 

சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் 

கலப்ைப ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம் 

• ஒ  எக்ட க்கு 834 கிேலா சூப்பர் பாஸ்ேபட் உரத்திைன 25 டன்கள் 

ெதா  உரத் டன் அ ரமாக இட ேவண் ம் 

• ஒ  எக்ட க்கு 2 கிேலா என்ற அளவில் அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் 

பாஸ்ேபா பாக்டீாியா உயிர் உரங்கைள ம் 2.5 கிேலா 

சூேடாேமானஸ் ஞ்சானக் ெகால் யிைன ம் 50 கிேலா 

ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட 

ேவண் ம் 

• நான்கு அ  அகல ம் ஒ  அ  உயர ம் ெகாண்ட 

ேமட் ப்பாத்திகைள அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட்  

இைண குழாய்கள் ேமட் ப்பாத்தியின் ைமயத்தில் இ க்கும்ப  

ைவக்க ேவண் ம்  

• ெச  ந வதற்கு 8-12 மணி ேநரம் ன்னதாக ெசாட்  நீர்ப்பாசன 

ைறயில் நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 



• நடவிற்கு ன் நட  வயைல வதாக நைனத்த பின் 

க்ைளபாஸ்ேபட் கைளக்ெகால் ைய ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு 8 

மி.  என்ற அளவில் ெதளிக்க ேவண் ம் 

• ெச கைள இரண்  வாிைச ைறயில் 90 x 60 x 45 ெச.மீ என்ற 

இைடெவளியில் நடேவண் ம் 

• நட  ெசய்த ஒ  மாதத்திற்கு பின் ேபாக்கு நாற் கைள நிரப்ப 

ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• நட  தல் பயிாின் வளர்ச்சிக் காலம் வ ம் ஒ  எக்ட க்கு 178 

: 178 : 356 கிேலா தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள ஐந்  

நாட்கள் இைடெவளியில் உரப்பாசனமாக ெகா க்க ேவண் ம்.  

• இதில் 75 சதவிகித பாஸ்ேபட்ைட அ ரமாக இட ேவண் ம்  

4. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• கவாத் : ெச யின் குைறந்த பட்ச வளர்ச்சி நில ம் ப வத்தில் 

ெச யில் உள்ள காய்ந்த, ேநாய் பி த்த மற் ம் ஒ  ைற த்  

ந்த கிைளகைள ெவட்  அகற்ற ேவண் ம். ெவட் ய பகுதியில் 

ேபார்டாக்ஸ் மற் ம் கார்ேபாைரல் கலைவைய தடவி ேநாய் 

தாக்குத ந்  பா காக்க ேவண் ம் 

• ெமாட் க்கைள அகற் தல்: பக்ககிைளகைள அகற் வதனால் 

க்கள் ெபாியதாக இ க்கும் 



• நட  ெசய்த ன்றாம் மாதம் 100 கிராம் ேவப்பம் ண்ணாக்கு 

மற் ம் 100 கிராம் எ ம் த் ள் ஆகியவற்ைற ெச க்கு இட 

ேவண் ம்  

• ேம ம் ன்  மாதம் கழித்  இதைன மற்ெறா  ைற அளிக்க 

ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 30 மற் ம் 60 ஆம் நாளில் கைளெய க்க ேவண் ம் 

5. அ வைட மற் ம் அ வைட பின்ெசய் ேநர்த்தி: 

• க்கைள காைல ேநரங்களில்  விாி ம் ன்  அ வைட ெசய்ய 

ேவண் ம் 

• க்கைள 20 க்கள் ெகாண்ட கட் க்களாக கட்  அட்ைடப் 

ெபட் களில் அ க்கி 4 மணி ேநரம் 6-80 ெச ெவப்ப நிைலயில் 

ைவத்  பின் 2-50 ெச ெவப்பநிைலயில் ேசமித்  ைவக்க ேவண் ம் 

சாமந்தி: 

1. ேவர்குச்சிகள் தயார் ெசய்தல்: 

• நட  ப வம்: பிப்ரவாி - மார்ச்  

• சாமந்தி ெபா வாக ேவர் கன் கள் லமாக உற்பத்தி 

ெசய்யப்ப கின்ற  

• 10-15 ைப ேவர் கன் கள் ஒ  எக்டர் பயி க்கு ேதைவப்ப கின்ற . 

ேகப்டான் அல்ல  0.2 சதவிகித பிேரசிகா டன் கன் கைள 

ேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம் 



• ேவர் பி ப் த் திறைன அதிகப்ப த் வதற்கு ெசர கஸ் 1 பிபிஎம் 

அல்ல  என்ஏ 25 பிபிஎம் என்ற அளவில் உள்ள கைரச ல் ேவர் 

கன் கைள நைனக்க ேவண் ம் 

2. நட  வயல் தயாாிப்  மற் ம் நட : 

• நட  வய ைன உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் 

சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் 

கலப்ைப ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம் 

• ெதா உரம் 25 டன்கள் மற் ம் 75 சதவிகித பாிந் ைரக்கப்பட்ட 

பாஸ்ேபட் ஆகியவற்ைற அ ரமாக இட ேவண் ம்  

• கைடசி உழ க்கு ன் அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா 

பாக்டீாியா ைறேய 2 கிேலா, சூேடாேமானஸ் 2.5 கிேலா 

என்றளவில் 50 கிேலா ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 கிேலா 

ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட ேவண் ம் 

• நான்கு அ  அகல ம் ஒ  அ  உயர ம் ெகாண்ட 

ேமட் ப்பாத்திகைள அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட்  

இைண குழாய்கள் பாத்தியின் ைமயத்தில் இ க்கும்ப  ைவக்க 

ேவண் ம்  

• ேமட் ப்பாத்திகைள ெசாட்  நீர்ப்பாசனம் லம் சுமார் 8-12 மணி 

ேநரம் நீரால் நைனக்க ேவண் ம் 



• ேநர்த்தி ெசய்யப்பட்ட 15 ெச.மீ நீளம் ெகாண்ட ேவர்க்கன் கைள 

90 x 60 x 30 ெச.மீ என்ற இைடெவளியில் இரண்  வாிைச 

ைறயில் ஒ  குழிக்கு இரண்  என்ற அளவில் நட  ெசய்ய 

ேவண் ம் 

3. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• நட  தல் ஒ  எக்ட க்கு 125 : 120 : 25 கிேலா தைழ, மணி மற் ம் 

சாம்பல் சத் க்கைள பயிாின் வளர்ச்சிக் காலம் வ ம் ன்  

நாட்கள் இைடெவளியில் உரப்பாசனமாக ெகா க்க ேவண் ம்.  

• இதில் 75 சதவிகித பாஸ்ேபட்ைட அ ரமாக இட ேவண் ம்  

4. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• கைள வளர்ச்சியிைன ெபா த்  நட  ெசய்த பின் ன்  ைற 

கைளெய த்  மண் அைணக்க ேவண் ம் 

• னிகிள் தல் மற் ம் ெமாட்  நீக்குதல்: அதிகபட்ச கிைளகைள 

வளரச் ெசய்வதற்கு னிையக் கிள்ளி விட ேவண் ம். தரமான 

க்கைள உற்பத்தி ெசய்வதற்கு மிகுதியாக ள்ள ெமாட் க்கைள 

நீக்கிவிட ேவண் ம் 

5. அ வைட: 

• நன்கு விாிவைடந்த க்கைள மாைல ேநரத்தில் பறத்  ெபட் களில் 

நிரப்பி சந்ைதக்கு அ ப்ப ேவண் ம்  

ெசண் மல் : 



1. நாற்  உற்பத்தி: 

• ாிய ஒட்  விைதகைள பதப்ப த்தப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழி  

நிரப்பப்பட்ட குழித்தட் களில் நிழல் வைல நாற்றங்கால் ைறயில் 

உற்பத்தி ெசய்ய ேவண் ம். குட்ைட இரகத்திற்கு 800 குழித்தட் கள் 

ேதைவப்ப கின்றன. ஒ  கிேலா விைதக டன் ேகப்டான் 3 கிராம் 

என்ற அளவில் கலந்  விைத ேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம். ஒ  

எக்ட க்கு பயிாிட குட்ைட இரகத்திற்கு 75,000 விைதக ம், 

ெநட்ைட இரகத்திற்கு 55,000 விைதக ம் ேதைவ. ஒ  

குழித்தட் ற்கு 1.25 கிேலா என்ற அளவில் ெதன்ைன நார்க்கழிைவ 

நிரப்பி ஒ  குழிக்கு ஒ  விைத என்ற விகிதத்தில் விைதக்க ேவண் ம் 

• குழித்தட் கைள ஒன்றின் மீ  ஒன்  அ க்கி 3 நாட்க க்கு 

பா த்தீன் ைபயிைனக் ெகாண்  ேபார்த்தி ைவக்க ேவண் ம். 

நான்காவ  நாள் நிழல் வைலக் கு ன் அ யில் 

அைமக்கப்பட் ள்ள ேமட் ப்பாத்தியின் மீ  குழித்தட் கைள 

பரப்பிைவக்க ேவண் ம் 

• ஒ  நாைளக்கு இரண்  ைற என்ற அளவில் வா  ெகாண்  

நாற் க்க க்கு நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 

• 19 : 19 : 19 உரத்திைன ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு 5 கிராம் என்ற 

அளவில் 15 ஆம் நாளில் 2 கிராம் காப்பர் ஆக்  க்ேளாைர டன் 

கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம் 



• விைதத்த 25 நாட்கள் கழித்  ெச கைள நட  ெசய்யலாம் 

2. நட  வயல் தயாாிப் : 

• உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் சட் க் கலப்ைப 

ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் கலப்ைப ெகாண்  

இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம் 

• 25 டன்கள் ெதா உரம் மற் ம் 75 சதவிகித பாிந் ைரக்கப்பட்ட 

பாஸ்ேபட் ஆகியவற்ைற அ ரமாக இட ேவண் ம்  

• அேசாஸ்ைபாில்லம் மற் ம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா இரண் ம் தலா 2 

கிேலா என்ற அளவில்  50 கிேலா ெதா ரத் ட ம் மற் ம் 100 

கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கும் இட ேவண் ம். இரண்  அ  

அகல ம் ெகாண்ட ேமட் ப்பாத்திகைள ஒ  அ  இைடெவளியில் 

அைமக்க ேவண் ம் 

3. இைடெவளி மற் ம் பயிர் எண்ணிக்ைக: 

• ஸ்ட்ரா மஞ்சள் ாிய ஒட் கள் - ஒ  பாத்திக்கு 3 வாிைசகள் (45 x 

30 ெச.மீ) - 74,000 ெச கள் / எக்டர் 

• ேகால்டன் மஞ்சள் ஆரஞ்சு - இரட்ைட வாிைச ைற (60 x 30 ெச.மீ) 

- 554,000 ெச கள் / எக்டர் 

• இரகங்க க்கு - இரட்ைட வாிைச ைற (60 x 30 ெச.மீ) - 554,000 

ெச கள் / எக்டர் 

4. நட : 



• நட க்கு ன் ெசாட்  நீர்பாசன ைறயில் நட  வயைல 8-12 மணி 

ேநரம் நீர் விட ேவண் ம் 

• ைள ன் கைளக்ெகால் ைய (ஸ்டாம்ப்) ஒ  எக்ட க்கு 3 ட்டர் 

என்ற அளவில் நட க்கு ன் ெதளிக்க ேவண் ம் 

• 25 நாட்கள் வயதான ஆேராக்கியமான ெச கைள நடவிற்கு 

பயன்ப த்த ேவண் ம் 

• ேபாக்கு நாற் க்கைள ஒ  வாரத்திற்குள் நிரப்ப ேவண் ம் 

5. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• நட  ெசய்த நாள் தல் பயிாின் வளர்ச்சிக் காலம் வ ம் ன்  

நாட்கள் இைடெவளியில் ஒ  எக்ட க்கு 90 : 90: 75 கிேலா தைழ, 

மணி மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள உரப்பாசனமாக லம் ெகா க்க 

ேவண் ம்.  

• இதில் 75 சதவிகித பாஸ்ேபட்ைட அ ரமாக இட ேவண் ம்  

6. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• நட  ெசய்த 30 மற் ம் 60 ஆம் நாள் கைளெய க்க ேவண் ம் 

7. அ வைட: 

• நட  ெசய்த 60 ஆம் நாளி ந்  ன்  நாட்க க்கு ஒ  ைற 

அ வைட ெசய்ய ேவண் ம் 

ைசனா ஆஸ்டர்: 



1. மண் மற் ம் தட்ப ெவப்ப நிைல: 

• நல்ல வ கால் வசதி ள்ள ெசம்மண் மற் ம் குளிர் கால நிைலயில் 

நன்கு வள ம் 

2. பயிர் ெப க்கம்: 

• விைத லம் பயிர் ெப க்கம் ெசய்யப்ப கின்ற  

• விைதயள  : 2-3 கிேலா / எக்டர் 

3. நட  வயல் தயாாிப் : 

• நட  வய ைன உளிக்கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம்,  பின் 

சட் க் கலப்ைப ெகாண்  ஒ  ைற ம் உ தபின் ெகாக்கிக் 

கலப்ைப ெகாண்  இரண்  ைற நன்கு உழ ேவண் ம் 

• கைடசி உழ க்கு ன் ஒ  எக்ட க்கு 25 டன்கள் ெதா உரம் இட 

ேவண் ம் 

• பாிந் ைரக்கப்பட்ட பாஸ்ேபட் 75 சதவிகித அ ரமாக இட 

ேவண் ம்  

• நான்கு அ  அகல ம் ெகாண்ட ேமட் ப்பாத்திகைள ஒ  அ  

இைடெவளியில் அைமத்  ெசாட்  நீர்ப்பாசன பக்கவாட்  

குழாய்கள் ேமட் ப்பாத்தியின் மத்தியில் இைணயாகச் ெசல் மா  

பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம் 

4. விைதப் : 



• விைதகைள ேநர யாக ேமட் ப்பாத்தியில் விைதக்க ேவண் ம் 

• ஒ  பாத்திக்கு 7 வாிைச என்ற அளவில் 15 ெச மீ இைடெவளியில் 2 

ெச மீ ஆழத்தில் ேகா  ேபாடேவண் ம் 

• விைதகைள ேகா களில் விைதத்  மணல் மற் ம் மாட்  சாண 

எ  கலைவ ெகாண்  விட ேவண் ம் 

5. பயிர் எண்ணிக்ைக: 

• ஒவ்ெவா  பாத்தியி ம் 7 வாிைச ஆஸ்டர் ெச கள் 15 ெச.மீ 

இைடெவளியில் காணப்ப ம் 

• அதிக ள்ள ெச கைளக் கைளத்  இரண்  ெச க க்கு இைடேய 

15 ெச.மீ இைடெவளி விட ேவண் ம் 

 

 

6. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• பயிாின் வளர்ச்சிக் காலம் வ ம் ஒ  எக்ட க்கு 100 : 200: 200 

கிேலா என்ற அளவில் தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள 

ன்  நாட்கள் இைடெவளியில் உரப்பாசன ைறயில் ெகா க்க 

ேவண் ம்.  

• இதில் 75 சதவிகித பாஸ்ேபட்ைட அ ரமாக இட ேவண் ம்  



• நட  ெசய்த தல் தின ம் ஒ  மணி ேநரம் ெசாட்  நீர்ப்பாசன 

ைறயில் நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 

7. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• நட  ெசய்த 30 மற் ம் 60 ஆம் நாள் கைளெய க்க ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 30 ஆம் நாள் தன்ைம தண்ைட கிள்ளி வி வதன் 

லம் அதிக அளவில் பக்கக் கிைளகைள உ வாக்க ம் 

• க்கும் ப வத்தில் நீர்ப்பாசன இைடெவளிைய அதிகாிப்பதன் லம் 

மலர்கள் ஒேர சீரான அளவில் விாி ம் 

8. அ வைட மற் ம் அ வைட பின்ெசய் ேநர்த்தி: 

• ெகாய் மலர்க க்கு நீண்ட தண் டன் கூ ய மலர்கைள ெவட்  

எ க்க ேவண் ம் 

• உதிாிப் க்கள் அ வைட ெசய் ம் ேபா  க்கைள தனித்தனியாக 

க்காம் டன் ேசர்த்  அ வைட ெசய்ய ேவண் ம் 

• 0.2 சதம் அ மினியம் சல்ேபட் மற் ம் 0.2 சதம் சுக்ேராஸ் 

கைரச ல் க்கைள நைனத்  எ த்  ைவப்பதன் லம் க்களின் 

வாழ்நாள் எட்  நாட்கள் வைர அதிகாிக்கலாம் 

ேகால்டன் ராட்: 

1. பயிர் ெப க்க ைற: 

• ேவர் தண் கள் லம் பயிர் ெப க்கம் ெசய்யப்ப கின்ற  



2. ேவர் தண்  ேநர்த்தி: 

• ேவர் தண்ைட 0.3 சதம் ேகப்டான் அல்ல  0.2 சதம் ப்ேரசிகால் 

கைரச ல் ேநர்த்தி ெசய்வதால் அ கல் தவிர்க்கலாம்.  

• விைரவான ேவர் பி ப்பிற்கு ெசரா க்ஸ் - 1 ெபா  அல்ல  25 

பிபிஎம் என்ற அளவில் என் ஏஏ உபேயாகிக்க ேவண் ம் 

3. நட : 

• ஒ  குழிக்கு 10-15 ெச மீ நீள ள்ள இரண்  ேவர் தண் கைள நட  

ெசய்ய ேவண் ம் 

• ேவர் தண் கைள 15 ெச மீ என்ற வாிைச இைடெவளியில் 7 

வாிைசகைள ஒவ்ெவா  ேமட் ப்பாத்தியி ம் நட  ெசய்ய 

ேவண் ம் 

• ெச க க்கு இைடேய 15 ெச மீ இைடெவளியில் விட ேவண் ம் 

• நட  ெசய்த 2 மாதத்தில் ெச களின் வளர்ச்சி ெமாத்த 

நிலப்பரப்ைப ம் கவர்ந்  வி ம் 

4. கைர ம் உரப்பாசனம்: 

• நட  ெசய்த நாள் தல் பயிாின் வளர்ச்சிக் காலம் வ ம் ன்  

நாட்கள் இைடெவளியில் ஒ  எக்ட க்கு 150 : 175: 150 கிேலா 

தைழ, மணி மற் ம் சாம்பல் சத் க்கைள உரப்பாசனம் லம் 

ெகா க்க ேவண் ம். இதில் 75 சதவிகித பாஸ்ேபட்ைட அ ரமாக 

இட ேவண் ம் 



• நட  ெசய்த நாள் தல் தின ம் ஒர மணிேநரம் ெசாட்  நீர்ப்பாசன 

ைறயில் நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம் 

5. பயிர் வளர் இைடத் ெதாழில் ட்பம்: 

• நட  ெசய்த 15 மற் ம் 45 ஆம் நாள் கைளெய க்க ேவண் ம் 

• க்கள் மற் ம் காம்பின் நீளத்ைத அதிகாிக்க நட  ெசய்த 30 

நாட்க க்கு பின் 15 நாட்கள் இைடெவளியில் 3 ைற ஜி. ஏ. 3 25 

பிபிஎம் என்ற அளவில் ெதளிக்க ேவண் ம்  

6. அ வைட: 

• தல் அ வைடைய நட  ெசய்த 120 நாட்க க்கு பின் 

ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் 

• ேதைவக்ேகற்ப வார இைடெவளியில் 2 வ டங்க க்கு 

அ வைடைய ேமற்ெகாள்ளலாம் 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


