
ஜீர ோ பட்ஜஜட் இயற்கை விவசோயம் 

மண்கை வளப்படுத்துவது 

1.  ைழிவுைகள மண்ைில் இட்டு மக்ை கவப்பது. 

2.  மண்ைில் மற்றும் ைோற்றுஜவளி சூோிய சக்திைகள உறிஞ்சி எடுத்தல். 

3.  புயல் மற்றும் ரவைமோன ைோற்று. 

4.  நோட்டு மண்புழுக்ைள் 

அதிை போல் ஜைோடுக்கும் நோட்டுப் பசுக்ைள் (ஒரு நோளுக்கு) 

1.ஜ சி – 25 லிட்டர்,  2.ைிர் – 22 லிட்டர், 3.சோைிவோல் – 20 லிட்டர்  4. ஜைோன்ைோி – 18 லிட்டர் 

மற்றும் மைோ ோஷ்டி ோ மோடுைள் 10 லிட்டர் – 12 லிட்டர் 

குறிப்புைள் 

1. மோட்டுப் பசுவின் சோைம் அதன் இயற்கையோன குைங்ைளுடன் 7 நோட்ைள் இருக்கும். 

2. அதிை நோள் ஆன ரைோமியமும், புதிதோன சோைமும் மிைவும் சிறந்தது. 

3. தினமும் 50 ml நோட்டு மோடு ரைோமியம் சோப்பிடுவது சிறந்தது. ஆனோல் ரைோமியத்கத 8 

தடகவயோவது நல்ல துைிகயக் ஜைோண்டு வடிைட்ட ரவண்டும். 

4. பசுவின் ரைோமியத்கத விட மனிதனின் மூத்தி த்தில் அதிை மருத்துவ குைங்ைள் உள்ளது. 

5. பத்தியம் (கசவம்) மற்றும் (புகையிகல, சோ ோயம் ரபோன்றவற்கறயும் உபரயோைிக்ைக் 

கூடோது) இருந்து சோப்பிடுபவர்ைகள ரைோமியத்கத தினமும் ஜவறும் வயிறில்  50 to 100ml 

நன்கு வடிைட்டி சோப்பிடுவதோல் உடல் ரநோய் வ ோமல் தடுக்ைலோம். ரமலும் 

இக்ரைோமியத்கத விவசோயத்திற்கும் பயன்படுத்தலோம். 

6. தோமி ம் ைலக்ைோத போத்தி ங்ைகள பயன்படுத்தி ைக சல்ைகளத் தயோோிக்ை ரவண்டும். 

 

1. ஜீவோமிர்தம் 

1.ஏக்ைர் 

1. நோட்டு பசு மோட்டு சோைம்               - 10 ைிரலோ 

குறிப்பு 

நோட்டு எருகம மற்றும் நோட்டு எருது மோட்டு சோைம் அதன் ரைோமியம் இதனுடன் 

பசு மோட்டு சோைம் அதன் ரைோமியத்கத சமமோை ைலந்து பயன்படுத்தலோம். 

2.    பசு மோட்டு ரைோமியம் – 5 to 10 லிட்டர் 



3.    ஜவல்லம் அல்லது ைரும்பு சோறு – 2 ைிரலோ அல்லது 4 லிட்டோ அல்லது ைரும்பின்     

 சக்கைைள் – 10 ைிரலோ அல்லது இனிப்பு ரசோளம் – 2 ைிரலோ 

குறிப்பு 

ைரும்பின் தண்டுைகள சிறியதோை ஜவட்டி அப்படிரய ரபோட ரவண்டும் 

4. தண்ைீர் 100 to 200 லிட்டர் 

5. ைடகல மோவு – 2 ைிரலோ அல்லது தட்கட பயிறு அல்லது ைோ ோமைி 2 ைிரலோ அல்லது 

 துவக , ஜைோண்கடக் ைடகல, உளுந்து இவற்றில் ஏதோவது ஒன்றில் 2 ைிரலோ 

 அல்லது இகவ அகனத்திலும் ரசர்த்து 2 ைிரலோ. 

 

குறிப்பு 

இவற்கறத் தனித்தனியோை போத்தி ங்ைளில் இட்டு தண்ைீர் ஊற்றி முகளைட்ட கவத்து 

பின் அதகன இந்த ைக சலில் ைலந்து ஜைோள்ள ரவண்டும். 

6. ஒரு கைப்பிடி அளவு நல்ல ஜீவனுள்ள வ ப்பு மண் 

குறிப்புைள் 

1. ஒரு நோகளக்கு மூன்று ரவகல ைலக்ைிட ரவண்டும்.(ைோகல, மதியம், மோகல) ைடிைோ  

சுழற்சி முகறப்படி. 

2.  2 நோளில் தயோ ோைி விடும். 7 நோட்ைள் வக  ஜைடோது. பின்பு ஜைட ஆ ம்பித்து விடும். 

மூன்று நோட்ைளுக்குள் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. 

3.  நிலக்ைடகல, ரசோயோபீன்ஸ் மற்றும் எண்கை வகை பயிர் தோனியங்ைகள 

ரசர்க்ைக்கூடோது. 

4.  தோமி  போத்தி ங்ைகள உபரயோைித்து இக்ைக சகல தயோோிக்ைக் கூடோது. எவ்விதக் 

ைக சகலயும் தயோோிக்ைக் கூடோது. 

5.  ஒரு ஏக்ைர் அளவுக்கு ைிைற்றில்  தண்ைீர் இருந்தோல் 200 லிட்டர் ஜீவோமிர்தக் ைக சகல 

தண்ைோில் ைலந்து நீர் போய்ச்சலோம். 

6.  இந்தத் தண்ைீக க் குடித்தோல் எந்தக் ஜைடுதலும் ஏற்படோது. 

7.  ஈ ம் இல்லோத அல்லது தண்ைீர் அதிைம் ைிகடக்ைோத, ஜைோடுக்ை முடியோத ஜசடிைள் மற்றும் 

பயிர்ைளுக்கு மோகல 3 முதல் 6 மைிக்குள் 1 லட்டர் அல்லது ½  லிட்டர் ஜீவோமர்தக் 

ைக சகல ஊற்றலோம். 

8.  ைக சகல நிழலில் கவத்திருக்ை ரவண்டும். இறுக்ைமோை மூடி கவத்திருக்ைக் கூடோது. 



2.ரவம்பு அஸ்தி ம் (Neemastra - Neemmasile) 

1 ஏக்ைர் 

1. 200 லிட்டர் தண்ைீர் 

2. 2 ைிரலோ நோட்டு பசு மோட்டு சோைம் 

3. 10 லிட்டர் நோட்டு பசு மோட்டு ரைோமியம் 

4. 10 ைிரலோ சிறிய சிறிய ைிகளைளுடன் கூடிய ரவப்ப ம  இகலைள் அப்படிரய ரபோட 

ரவண்டும். 

குறிப்புைள் 

1. தினமும் மூன்று முகற ைலக்ைி விட ரவண்டும். 

2. 2 நோட்ைள் ஊற கவக்ை ரவண்டும்(நிழலில் கவத்திருக்ை ரவண்டும்). 

3. 100 நோட்ைள் முதல் 15 நோட்ைள் கவத்திருந்து பயன்படுத்தலோம். 

 

3. பி ம்மோஸ்தி ம் (Bramhastra) 

1 ஏக்ைர் 

1.  10 முதல் 15 லிட்டர் நோட்டு பசு மோட்டு ரைோமியம். 

2.  3 ைிரலோ சிறிய சிறிய குச்சிைளுடன் கூடிய ரவப்ப இகலைகள எடுத்து அப்படிரய  

அம்மியில் கவத்து அக த்து ைலந்து ஜைோள்ள ரவண்டும். 

3.  2 ைிரலோ சீத்தோப்பழ ம  இகலைகள அக த்து ைலந்து ஜைோள்ள ரவண்டும். 

4.  2 ைிரலோ புங்ை ம  இகலைகள அக த்த ைலந்து ஜைோள்ள ரவண்டும். 

5.  மறுநோள் இன்ஜனோரு போத்தி த்தில் மற்ற பயிர்ைகளப் ரபோட்டு நீர் விட்டு முகள ைட்ட  

ரவண்டும்.  

6.  முகள ைட்டிய பயிர்ைகள ஒரு துைியில் ைட்டி கவத்து 24 மைி ரந ம் ைழித்து தூக்கு  

ரபோல் ஜதோங்ை விட ரவண்டும். 

7.  முகள ைட்டிய பயிர்ைளின் முகளப்பு ஒரு அங்குல நீளம் வளர்ந்து வந்த பின் அம்மியில்  

இட்டு பயிர்ைகள அக த்துக் ஜைோள்ள ரவண்டும்.  

8.  200 லிட்டர் தண்ைீோில் இகத ைலந்து விட ரவண்டும். 

9.  ைகடசியோை 10 லிட்டர் ரைோமியத்கதக் ைலந்து நன்றோைக் ைலக்ைி விட ரவண்டும். 

10.  இந்தக் ைக சகல 12 முதல் 24 மைி ரந ம் நன்றோை ஜநோதிக்ை கவத்தல் ரவண்டும். ஒரு  

வோ ம் வக  கவத்திருந்து பயன்படுத்தலோம். 

11.   இந்தக் ைக சகல வடிைட்டி ஒரு ஏக்ைர் தண்ைீர் மூலமோை நிலத்திற்கு போய்ச்சலோம் 

மற்றும் ஜதளிப்போன் மூலம் ஜதளிக்ைலோம். 



Tonic No.2 

200 லிட்டர் தண்ைீர். 

2 லிட்டர் முற்றிய ரதங்ைோய்த் தண்ைீர். 

குறிப்பு 

1. இவற்கற நன்கு ை லந்து உடனடியோை உபரயோைிக்ை ரவண்டும். 

2. தண்ைீர் மூலமோை போய்ச்சலோம் மற்றும் ஜதளிப்போன் மூலமோைவும் ஜதளிக்ைலோம். 

 

                                     4.ைன ஜீவோமிர்தம்(Ghana jiwamirtha)  

1 ஏக்ைர் 

1. நோட்டு பசுமோட்டு சோைம் – 100 ைிரலோ 

      அல்லது நோட்டு பசு எருது அல்லது நோட்டு எருகம சோைம் – 50 ைிரலோ  

      நோட்டு பசு மோட்டு சோைம்  - 50 ைிரலோ 

2. ஜவல்லம் – 2 ைிரலோ 

     அல்லது ைரும்பு சோறு  - 4 லிட்டர் 

3. ஏதோவது 2 வகை தோனிய பயிர் மோவு – 2 ைிரலோ 

4. ஒரு கைப்பிடி அளவு வ ப்பு மண் 

குறிப்புைள் 

1. இவற்கற கைைளோல் நன்கு ைலக்ைி விட ரவண்டும். 

2. உப்புமோ ஜசய்யக் கூடிய பதத்திற்கு ரைோமியத்கத ரசர்த்து பிகசந்து தயோர் ஜசய்து நிழலில் 

உல  கவக்ை ரவண்டும். 

3. ைட்டிைள் இருப்பின் நன்றோை உகடத்து தூளோை ஆக்ைிக் ஜைோள்ள ரவண்டும். 

4. இகத நிழலில் கவத்து 6 மோதம் வக  உபரயோைப்படுத்தலோம். 

5. மோனோவோோி நிலங்ைளில் இகத விகதக்கும் ரபோரத ரபோட்டு விட ரவண்டும். 

6. இகடயிகடரய ஜீவோமிர்தக் ைக சகலயும் உபரயோைிக்ை ரவண்டும். 

7. ைரும்பு, மஞ்சள் ரபோன்றவற்றிற்கு ைன ஜீவோமிர்தம் தூகள இ ண்டு மடங்கு எடுத்து (10:2) 

(1 ைிரலோவில் இருந்து 200 ைி ோம்) ஜசடி நோட்டு அல்லது ை கை மற்றும் ைிழங்கு ரபோடும் 

இடத்தில், மண்ைில் நன்றோைக் ைலக்ைி விட்டு  பின்பு நடவு ஜசய்தல் ரவண்டும். 



8. ஜசோட்டு நீர்ப் போசனமோை இருந்தோல், ைன ஜீவோமிர்தத்கத ஒரு லட்டு அளவு எடுத்து 

ஓட்கடைள் உள்ள பகுதிக்கு ைீரழ மண்ணுக்கு உள்ரள கவத்தோல் அகவைள் ைக ந்து 

நல்ல பலகனக் ஜைோடுக்கும். இரத ரபோல் ம ங்ைளுக்கும் ஜசய்யலோம்.  

 

5. பீஜோமிர்தம் ைக சல் (Bijamirtham) 

100 ைிரலோ விகதைகள விகத ரநர்த்தி ஜசய்வதற்கு 

1. தண்ைீர்    - 20 லிட்டர் 

2. நோட்டு பசு மோட்டு சோைம் – 5 ைிரலோ 

3.  நோட்டு பசு மோட்டு ரைோமியம் – 5 லிட்டர் 

4. சுண்ைோம்பு (ைல் சுண்ைோம்பு) 

5. ஒரு கைப்பிடி அளவு வ ப்பு மண் 

குறிப்பு 

 இகத நன்கு ைலக்ைி 12 மைி ரந ம் நிழலில் ஊற கவக்ை ரவண்டும். அதற்கு பின் விகத 

ரநர்த்தி ஜசய்யப் பயன்படுத்தலோம். 

விகத ரநர்த்தி ஜசய்வதற்ைோன குறிப்புைள் 

1. தோனிய வகைைள் 

ஒரு பிளோஸ்டிக் சீட்டில் விகதைகள ப ப்பி அதன் ரமல் பீஜோமிர்தக் ைக சகல நன்கு 

ஜதளித்து கைைளோல் விகதைகளக் ைக சலுடன் ரசர்த்த நன்கு ரதய்த்து பின்பு நிழலில் 

உலர்த்தி நிலத்தில் விகதக்ை ரவண்டும் 

2. பயிறு வகைைள்(ரவர்க்ைடகலகயத் தவிர்த்து விட ரவண்டும்) 

ஒரு பிளோஸ்டிக் சீட்டில் விகதைகள ப ப்பி அதன் ரமல் பீஜோமிர்தக் ைக சகல நன்கு 

ஜதளித்து கை வி ல்ைளோல் ஜமதுவோை  நன்றோை ைலந்து விட்டு  பின்பு நிழலில் உலர்த்தி 

நிலத்தில் விகதக்ை ரவண்டும். 

ரவர்க்ைடகலக்கு – ஒரு டி ம் அல்லது ஜபோிய போத்தி த்தில் ரவர்க்ைடகல 

விகதைகளப் ரபோட்டு அதன்ரமல் பீஜோமிர்தக்ைக சகலத் ஜதளித்து பின்பு நன்கு மூடி, 

நன்றோைக் குலுக்ைி ைலக்ை ரவண்டும். பிறகு அதகன நிழலில் உலர்த்தி நிலத்தில் 

விகதக்ை ரவண்டும். 

3. ைிழங்கு, ை கை வகைைள் 

பீஜோமிர்த ை கை வகைைள் மற்றும் ைிழங்குைகள நன்கு முக்ைி (நகனத்து) பின்பு 

நிழலில் உல  கவத்து, பிறகு நடவு ஜசய்ய ரவண்டும். 

4. நோற்று வகைைள் 



நோற்றுைளின் ரவர்ைகளபீஜோமிர்த ைக சலில் நன்கு நகனத்த பின்னு சிறிது ரந ம் 

உல  கவத்து பிறகு நடவு ஜசய்ய ரவண்டும். 

5. போக்கு ஜதன்கன ரபோன்றவற்றில் விகத ைோய்ைளுக்கு 

ஜதன்னங்ைோகய  பீஜோமிர்தக்ைக சலில் நன்கு நகனத்து பின்பு  அதகன ஒரு 

ஜதோட்டியில் பீஜோமிர்தக்ைக சலில்  2 மோதம்  கவத்திருந்து  பிறகு அதகன நட  

ரவண்டும். 

குறிப்புைள் 

 சந்கதயில் வோங்கும் விகதைகள முதலில் நீோில் நன்றோை அலசிய பிறகு தோன் 

பீஜோமிர்தக்ைக சலில் விகத ரநர்த்தி ஜசய்ய ரவண்டும். 

 ஜநல் விகதைகள விகத ரநர்த்தி ஜசய்வதற்கும், ஜதன்னங்ைோய்ைகள விகத ரநர்த்தி 

ஜசய்து அகத ஊற கவப்பதற்கும் (2 மோதங்ைள் வக ) ரவறு ஒரு வழிமுகற உள்ளது. அது அந்த 

பயிர்ைளின் ம ங்ைளின் நடவு ஜசய்யும் வழிமுகறக்குண்டோன  போடத்ஜதோகுப்பில் உள்ளது. 

மூடோக்கு - Mausking 

1.  மண் மூடோக்கு 

2.  கவக்ரைோல் மூடோக்கு 

3. உயிர் மூடோக்கு 

1.மண் மூடோக்கு 

4, 5 அங்குல ஆழத்திற்கு மட்டும் உழவு ஜசய்தோரல ரபோதுமோனது. ஏஜனனில் மண்ைில் 

உள்ள மக்ைோனது 4,5 அங்குல ஆழத்திற்கு மட்டுரம உள்ளது. மற்றும் நன்கம ஜசய்யும் 

நுண்ணுயிர்ைள் அதிை அளவில் இதில் மட்டுரம உள்ளது. ஜமதுவோை மண்கைப் பு ட்டி 

ரபோடுமோறு அல்லது ஜமதுவோவக் ைலந்து விடுமோறு இருக்ை ரவண்டும். 

2.கவக்ரைோல் மூடோக்கு 

ைழிவுப் ஜபோருட்ைள் அகனத்கதயும ஜைோண்டு ஜசய்யப்படுவது தோன் கவக்ரைோல் 

மூடோக்கு ஆகும். 

குறிப்புைள் 

1. ரபப்பர், ரைோைிப்கபைள், ைோய்ைறி ைழிவுைள் மற்றம் இத  ைழிவுப் ஜபோருள்ைகள  

ஜைோண்டு ஜசய்யப்படும் மூடோக்குைள் 

2. வறண்ட இகல, தகழைள், ைோய்ந்த புற்ைள், கவக்ரைோல் மற்றும் ைரும்புத் ரதோகைைள் 

ரபோன்றவற்கறக் ஜைோண்டு ஜசய்யப்படும் மூடோக்குைள் ஆகும். 



3. உயிர் மூடோக்கு 

 தோனிய மற்றும் பயறு வகை ஜசடிைகள வளர்த்து அதன் மூலம் சோிய ஒளி மண்ைில் 

விழோமல் தடுத்து ைகளைகளக் குகறப்பது தோன் உயிர் மூடோக்கு ஆகும். 

6.மோனோவோோி நிலத்கத இயற்கை நிலமோை மோற்றும் முகற 

1) 50 ைிரலோ ஜதோழு உ ம். 

2) 50 ைிரலோ ைன ஜீவோமிர்தம் 

அல்லது  

100 ைிரலோ ைன ஜீவோமிர்தத்கத நிலத்தில் இட்டு பின்பு விவசோயம் ஜசய்ய ரவண்டும். இகதரய 

ைிைற்றுப்போசனம் (நன்ஜசய் நிலம்) நிலத்திற்கும் ஜசய்யலோம். அதிைமோைக் ஜைோடுத்தோலும் 

தவறில்கல. நன்கமரய தரும். 

7. பயிர்ைள் மற்றம் ஜசடிைளுக்கு மற்றும் ம ங்ைளுக்கு ஊட்டச்சத்துக்ைள் 

ஜைோடுக்கும்  ைோலங்ைள் மற்றும் எந்ஜதந்த பயிர்ைளுக்கு எவ்வளவு ஜைோடுக்ை 

ரவண்டும் ரபோன்ற விவ ங்ைள், அளவுைள் 

குறிப்பு 

மோகல 3 முதல் 6 மைிக்குள் மட்டுரம ஜதளிக்ை ரவண்டும். 

1) 60 முதல் 90 நோள் பயிர்ைள் – 1 ஏக்ைர் (தோனிய பயிர் வகைைள்) 

 

முதல் ஜதளிப்பு 

1) 20 லிருந்து 22ம் நோளில் (பயிர் விகதத்த நோளிலிருந்து 22ம் நோள்) 

2) 100 லிட்டர் 

3) 5 லிட்டர் ஜீவோமிர்தக்ைக சல்  

இ ண்கடயும் நன்றோைக் ைலந்து ஜதளிக்ைலோம். நீர்ப்ப போசனமோை இருந்தோல் நீோில் ைலந்து 

விடலோம். 

இ ண்டோவது ஜதளிப்பு 

1) அடுத்த 21 ம் நோளில் (முதல் ஜதளிப்பிலிருந்து 21 நோள் ைழித்து) 

2) 150 லிட்டர் தண்ைீர் 

3) 10 லிட்டர் ஜீவோமிர்தக் ைக சல் இ ண்கடயும் நன்றோைக் ைலந்து ஜதளிக்ைலோம். நீோின் 

மூலமோைவும் ைலந்து விடலோம். 



மூன்றோவது ஜதளிப்பு – அடுத்த 21ம் நோளில் 

200 லிட்டர் தண்ைீர் 

20 லிட்டர் ஜீவோமிர்தக்ைக சல் 

இ ண்கடயும் நன்றோைக் ைலந்து ஜதளிக்ைலோம்.  நீோின் மூலமோைவும் ைலந்து விடலோம். 

ைகடசி ஜதளிப்பு – ஜசடிைள் போல் பிடிக்கும் அல்லது பூ பூத்துக் ைோய் பிடிக்கும் ரபோது. 

1. 200 லிட்டர் தண்ைீர் 

2. 5 லிட்டர் நன்கு புளித்த பசுமோட்டு அல்லது நோட்டு எருகம ரமோர் இ ண்கடயும் நன்றோைக் 

ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோின் மூலமோைப் போய்ச்ச கூடோது. 

3. 90 முதல் 120 நோள் பயிர்ைள் – (ைோய்ைறி பழவகைைள் மற்றும் பூக்ைள்) 1 ஏக்ைருக்கு  

 

1. முதல் ஜதளிப்பு – பயிர் ஜசய்த ஒரு மோதம் ைழித்து 

100 லிட்டர் தண்ைீர் 

5 லிட்டர் வடிைட்டிய ஜீவோமிர்தக் ைக சல் 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ைலோம். நீர்ப்போசனமோை இருந்தோல் தண்ைீோில் ைலந்து விடலோம். 

இ ண்டோம் ஜதளிப்பு – முதல் ஜதளிப்பு முடிந்து 21 நோள் ைழித்து 

150 லிட்டர் தண்ைீர் 

10 லிட்டர் ஜீவோமிர்தம் 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ைலோம். நீோிலும் ைலந்து போய்ச்சலோம். 

மூன்றோம் ஜதளிப்பு – அடுத்த 21 நோள் ைழித்து (21ம் நோளில்) 

200 லிட்டர்  Neemastra (ரவம்பு அஸ்தி ம்) 

1. இகதத் ஜதளிக்ை மட்டும் ஜசய்யரவண்டும். நீோில் ைலந்து தண்ைீர் போய்ச்சக் கூடோது.  

நோன்ைோவது ஜதளிப்பு – அடுத்த 21 நோள் ைழித்து(21ம் நோளில்) 

  200 லிட்டர் தண்ைீர் 



20 லிட்டர் ஜீவோமிர்தம் 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோிலும் ைலந்து போய்ச்சலோம். 

ைகடசி ஜதளிப்பு 

பூ பிடிக்ை ஆ ம்பிக்கும் ரபோது அல்லது மைி பிடிக்கும் ரபோது 200 லிட்டர் தண்ைீர் 

5 லிட்டர் புளித்த நோட்டு பசு மோட்டு ரமோர் 

இ ண்கடயும் நன்கு ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். இகத நீோில் ைலந்து போய்ச்சக் கூடோது. 

2. 120 முதல் 150 நோள் பயிர்ைள் (1 ஏக்ைருக்கு) 

1. முதல் ஜதளிப்பு பயிர் ஜசய்த ஒரு மோதம் ைழித்து 

100 லிட்டர் தண்ைீர் 

5 லிட்டர் ஜீவோமிர்தம் 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோிலும் ைலந்து போய்ச்சலோம். 

2. இ ண்டோம் ஜதளிப்பு அடுத்த 21 நோள் ைழித்து (21ம் நோளில்) 

150 லிட்டர் தண்ைீர் 

10 லிட்டர் ஜீவோமிர்தம் 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோிலும் ைலந்து போய்ச்சலோம். 

3. மூன்றோம் ஜதளிப்பு – அடுத்த 21 நோள் ைழித்து( 21ம்நோளில்) 

 

200 லிட்டர் Neemastra (ரவம்பு அஸ்தி ம்) 

இகதத் ஜதளிக்ை மட்டும் ஜசய்ய ரவண்டும். நீோில் ைலந்து போய்ச்சக் கூடோது.  

4. நோன்ைோம் ஜதளிப்பு – அடுத்த 21 நோள் ைழித்து (21ம் நோளில்) 

200 லிட்டர் தண்ைீர் 

20 லிட்டர் ஜீவோமிர்தம் 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோிலும் ைலந்து போய்ச்சலோம். 

5. ஐந்தோம் ஜதளிப்பு – அடுத்த 21 நோள் ைழித்து(21ம் நோளில்) 



200 லிட்டர் தண்ைீர் 

5 லிட்டர் புளித்த ரமோர் (நோட்டு பசு மோட்டு ரமோர்) 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோிலும் ைலந்து போய்ச்சலோம். 

6. ஆறோம் ஜதளிப்பு – அடுத்த 21 நோள் ைழித்து (21ம் நோளில்) 

200 லிட்டர் தண்ைீர் 

20 லிட்டர் ஜீவோமிர்தம் 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோிலும் ைலந்து போய்ச்சலோம். 

3. 150 முதல் 210 நோள் பயிர்ைள் (1 ஏக்ைருக்கு) பருத்தி 

 

1. முதல் ஜதளிப்பு – பயிோிட்டு ஒரு மோதம் ைழித்து 

100 லிட்டர் தண்ைீர் 

5 லிட்டர் ஜீவோமிர்தம் 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோிலும் ைலந்து போய்ச்சலோம். 

2. இ ண்டோம் ஜதளிப்பு – முதல் ஜதளிப்பிலிருந்து ஒரு மோதம் ைழித்து 

150 லிட்டர் தண்ைீர் 

10 லிட்டர் ஜீவோமிர்தம் 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோிலும் ைலந்து போய்ச்சலோம். 

3. மூன்றோம் ஜதளிப்பு – இ ண்டோம் ஜதளிப்பிலிருந்து  21 நோள் ைழித்து 

200 லிட்டர் Neemastra (ரவம்பு அஸ்தி ம்) 

இகதத் ஜதளிக்ை மட்டும் ஜசய்ய ரவண்டும். நீோில் ைலந்து போய்ச்சக் கூடோது.  

4. நோன்ைோம் ஜதளிப்பு - அடுத்த 21 நோள் ைழித்து 

200 லிட்டர் தண்ைீர் 

     20 லிட்டர் ஜீவோமிர்தம் 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோிலும் ைலந்து போய்ச்சலோம். 

5. ஐந்தோம் ஜதளிப்பு – அடுத்த 21 நோள் ைழித்து 

200 லிட்டர் தண்ைீர் (200 x2.5% அல்லது 3% ) 



2.5 % அல்லது 3% Bramhastra(பி ம்மோஸ்தி ம்) (5 அல்லது 6 லிட்டர்) 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோில் ைலந்து போய்ச்சக் கூடோது. 

6. ஆறோம் ஜதளிப்பு – அடுத்த 21 நோள் ைழித்து 

200 லிட்டர் தண்ைீர்  

20 லிட்டர் ஜீவோமிர்தம் 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோிலும் ைலந்து போய்ச்சலோம். 

7. ஏழோம் ஜதளிப்பு – அடுத்த 21 நோள் ைழித்து 

200 லிட்டர் தண்ைீர் (200 x2.5% அல்லது 3% ) 

2.5% அல்லது 3% Agniastra(அக்னி அஸ்தி ம்) (5 அல்லது 6 லிட்டர்) 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோில் ைலந்து போய்ச்சக் கூடோது. 

8. எட்டோம் ஜதளிப்பு - அடுத்த 21 நோள் ைழித்து 

ஏதோவது ஒரு பூசைக்ஜைோல்லி – 5 லிட்டர் 

200 லிட்டர் தண்ைீர் 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோில் ைலந்து போய்ச்சக் கூடோது. 

9. ஒன்பதோம் ஜதளிப்பு - அடுத்த 21 நோள் ைழித்து 

ஏதோவது ஒரு Tanic (உ மளிக்கும் மருந்து) 

இகத ஜதளிக்ைவும் ஜசய்யலோம். நீோிலும் ைலந்து போய்ச்சலோம். 

முக்ைிய குறிப்பு 

ரமரல குறிப்பிட்டுள்ள அகனத்தும் மோனோவோோி நிலத்திற்கு உண்டோனதோகும். நீோில் ைலந்து 

போய்ச்சுவது என்பது நீர் ஆதோ ம் திைம் உள்ள நன்ஜசய், புன்ஜசய் நிலங்ைளுக்கு உண்டோனதோகும். 

அவற்றிற்கும் ஜதளிக்ைலோம். 

  



8)   ஜநல் விகதைகள விகத ரநர்த்தி ஜசய்யும் முகற மற்றும் ஜநல், 

ைோய்ைறிைள் மற்றும் பூக்ைளுக்கு நோற்றங்ைோல்  அகமத்தல் மற்றும் நோற்று 

நடவு ஜசய்யும் முன் நிலம் தயோோிப்பது எப்படி? 

 

1) ஜநல் விகதைகள மட்டும் விகத ரநர்த்தி ஜசய்ய மற்ஜறோரு முகற 

3.20 லிட்டர் தண்ைீர் 

4. 2 ைிரலோ நோட்டு உப்பு 

குறிப்புைள் 

1. இந்த இ ண்கடயும் நன்றோைக் ைலக்ைிக் ஜைோள்ள ரவண்டும். 

2. இந்தக் ைக சலில் விகதைகளக் ஜைோட்டி நன்றோைக் ைலக்ைி ஒரு மைி ரந ம் அப்படிரய 

கவக்ை ரவண்டும். 

3. முகளப்புத் திறன் இல்லோத விகதைள் ரமரல மிதக்கும். அகத எடுத்து விட ரவண்டும். 

4. நல்ல விகதைகள எடுத்து நன்றோை நல்ல தண்ைீோில் ைழுவி, அதன் பின்னர் அகத 

பீஜோமிர்தக் ைக சலில் விகத ரநர்த்தி ஜசய்து நிழலில் உல  கவத்து பிறகு விகதக்ை 

ரவண்டும். 

 

2) ஜநல், ைோய்ைறிைள் மற்றும் பூக்ைளின் விகதைளுக்கு நோற்றங்ைோல் அகமக்கும் முகற  

குறிப்புைள் 

1. முதலில் மூன்று அடி போத்திகய 9 அங்குலத்திற்கு ரமடோை அகமக்ை ரவண்டும். 

போத்தியின் ைீழ்போைம் 4.5 அடி இருக்குமோறு அகமதல் அவசியம். போத்தியின் இ ண்டு 

பக்ைமும் 9 அங்குல ஆழத்திற்கு, 1.5 அடி அைலத்தில் சோல் (நீர ோகட)அகமக்ை 

ரவண்டும். 

2. போத்தியில் 3 அங்குல இகடஜவளியில் விகதைகள இட ரவண்டும். ைோய்ைறி மற்றும் 

பூக்ைளின் விகதைகள, விகதைகள விட 5 மடங்கு ைன ஜீவோமிர்தத்துடன் ைலந்து 

விகதக்ை ரவண்டும். ஜநல்லுக்கு ைன ஜீவோமிர்தம் ரதகவயில்கல. விகதைகள 3 

அங்குலம் x 3 அங்குல இகடஜவளி என்ற அளவில் விகதக்ை ரவண்டும் 

3. இதற்கு ரமல் 6 அங்குல உய த்திற்கு மூடோக்கு அகமக்ை ரவண்டும். அதற்கு ரமல் 

பூவோளியில் தண்ைீருடன் ஜீவோமிர்தக் ைக சகலக் ைலந்து ஜதளிக்ைலோம். விகதைள் 

முகளத்த பின்பு மூடோக்கை நீக்ைிவிட ரவண்டும். 

4. சோலில் (நீர ோகட) ரவண்டுமோனோலும் மூடோக்கு அகமத்துக் ஜைோள்ளலோம். அதனோல் 

நோற்றுக்குத் ரதகவயோன நீர் ரதகவயோன அளவு ைிகடக்ை வழி ஏற்படும். ரமலும் நீர் 

ஜைோடுக்கும் அல்லது  ஜைோடுப்பது குகறயும். 



5. 21 நோளிலிருந்து 30 நோட்ைளுக்குள் நோற்கற நோற்றங்ைோலிலிருந்து பறித்து வயலில் 

நடவு ஜசய்ய ரவண்டும். 

6.  

3) நோற்றுைளுக்கு உ மளிக்கும் மருந்துைகளத் ஜதளிக்கும் முகற 

 

1. முதல் ஜதளிப்பு – விகதத்த 7 நோட்ைளுக்குப் பிறகு 

10 லிட்டர் தண்ைீர் 

250 ml ஜீவோமிர்தம்  

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோிலும் ைலந்து போய்ச்சலோம். ஜதளிப்பதும்  

நன்றோை ஜசயல்படும். 

2. இ ண்டோம் ஜதளிப்பு – அடுத்த 5 நோள் ைழித்து 

10 லிட்டர் தண்ைீர் 

400 ml ஜீவோமிர்தம் இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோிலும் ைலந்து 

போய்ச்சலோம். ஜதளிப்பதும் நன்றோை ஜசயல்படும். 

3. மூன்றோம் ஜதளிப்பு – நோற்கறப் பறித்து நடவு ஜசய்வதற்கு, 5 நோட்ைளுக்கு முன்  

10 லிட்டர் தண்ைீர் 

            200 ml நோட்டு பசுமோட்டின் புளித்த ரமோர் 

இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். நீோில் ைலந்து போய்ச்சக் கூடோது. 

4) நோற்கற நடவு ஜசய்யும் முன் நிலத்கதத் தயோோிக்கும் முகற 

20 முதல் 50 ைிரலோ ரவப்பம  ைிகளைள் மற்றும் இகலைகளயும் (சிறியதோை உள்ள 

ைிகளைளுடன் கூடிய இகலைள்) ஆடு, மோடுைள் சோப்பிடோத இத  ஜசடிைள் மற்றும் ம ங்ைளின் 

இகலைளுடன் எடுத்து (இவற்றிலும் 50 ைிரலோ) அதோவது 

1. ரவப்பம  சிறிய ைிகளைளுடன் கூடிய இகலைள் -20 முதல் 50 ைிரலோ(சிறியதோை ஜவட்டிக் 

ஜைோள்ள ரவண்டும்) 

2. ஆடு, மோடுைள் சோப்பிடோத இத  ஜசடிைள் மற்றம் ம ங்ைளின் இகலைள் – 50 ைிரலோ( 

இகதயும் சிறிது சிறிதோை ஜவட்டிக் ஜைோள்ள ரவண்டும்)) 

 இ ண்கடயும் நிலத்தில் ைலந்து தூவிவிட ரவண்டும்.  

3.  ைன ஜீவோமிர்தோகவ 100 ைிரலோ அளவுக்குத் தூவி விட ரவண்டும். 



4. அதற்கு பின் மண்கை நன்றோை உழவு ஜசய்து நீக ப் போய்ச்சி ரதக்ைி கவக்ை ரவண்டும். 

5. அதற்குப் பிறகு 200 லிட்டர் ஜீவோமிர்தக் ைக சகல இட ரவண்டும். பிறகு தண்ைீர் 

குகறவோை உள்ள ரசறோை மோற்றிய பின்பு நடவு ஜசய் ரவண்டும். 

 

குறிப்புைள் 

1. நோற்றுைகள பீஜோமிர்தக் ைக சலில்  நன்கு நகனத்து பின்னர் நடவு ஜசய்ய ரவண்டும். 

2. நல்ல மகழ ஜபய்த நோளுக்கு அடுத்த நோளில் (மறுநோள்) 200 லிட்டர்  ஜீவோமிர்தக் 

ைக சகல நீருடன் போய்ச்ச ரவண்டும். ஜதளிக்ைவும் ஜசய்யலோம். 

3. நீர ோடு போய்ச்சுவரத சிறந்தது. 

4. 20 முதல் 30 நோட்ைளுக்குள் நோற்கற நோற்றங்ைோலிலிருந்து பறித்து நிலத்தில் நடவு ஜசய்து 

விட ரவண்டும் 

5. எத்தகன நோள் பயிர் என்பகத ைைக்ைில் ஜைோண்டு அதற்கு உண்டோன மருந்து ஜதளிப்பு, 

நீோின் மூலம் போய்ச்சும் முகற ரதர்ந்ஜதடுத்து பயன்படுத்தவது சிறந்த முகறயின் பலன் 

ஜைோடுக்கும். 

  



9) ைரும்பு பயிோிடும் முகற மற்றும் எந்ஜதந்த ைோலங்ைளில் எப்படி பயிோிட 

ரவண்டும் என்பதற்ைோன வழிமுகறைள் 

1 . ஏக்ைருக்கு 2 ைிரலோ விகதக்ை கை ரபோதுமோனது. 2 விகதக்ை கைைளுக்ைிகடரய 64 

சது டி (2 அடி) இகடஜவளி இருக்ை ரவண்டும். ஒவ்ஜவோரு சோலுக்கும் இகடஜவளி 8 அடிக்கு 

x 8 அடி அல்லது 12 அடிக்கு x 6 அடி அல்லது 9 அடிக்கு x 6 அடி என்ற முகறயில் 

அகமக்ைலோம். 

விகதக்ை கைைகள இயற்கை விவசோய முகறயில் விகளவித்த ைரும்பில் இருந்து அல்லது 

பண்கை எருகவ பயன்படுத்தி விகளவித்த ைரும்பில் இருந்து அல்லது இ சோயன உ த்கத 

சிறிதளரவ பயன்படுத்திய ைரும்பில் இருந்து எடுக்ைலோம். 

ை கையோனது பச்கசயோை இருக்ை ரவண்டும். மருதோம்பில் இருந்து எடுக்ைப்பட்ட 

விகதக்ை கைைகள உபரயோைப்படுத்தக்கூடோது. விகதக்ை கையின் வயது 7 முதல் 9 

மோதத்திற்குள் இருக்ை ரவண்டும். விகதக்ை கையின் ைணு உலர்ந்திருக்ைக் கூடோது. விகதக் 

ை கையோனது நன்கு ஊக்ைமோை இருக்ை ரவண்டும். 

ைணுவின் இகடஜவளி ஒரு ைரும்பில் 16 விகதக்ைணுக்ைள் இருக்கும் அல்லது ைிகடக்கும். 

இ ண்டு போர்ைளுக்கு இகடரய எட்டு அடி இகடஜவளி இருக்ை ரவண்டும். 2 

விகதக்ை கைைளுக்ைிகடரய  இகடஜவளியோனது முதன் முதலில்  இயற்கை விவசோயம் 

ஜசய்வதோை இருந்தோல் 2 அடி இருக்ை ரவண்டும். ஏற்ைனரவ இயற்கை விவசோயம் ஜசய்து 

ஜைோண்டு இருந்தோல் அல்லது ஜசய்யும் நிலமோை இருந்தோல் 6 அடி வக  இருக்ைலோம். ஒரு 

ஏக்ைருக்கு 16 ைணுக்ைள் ஜைோண்ட ஒரு ைரும்ரப ரபோதுமோனது. 

ஒரு ைணு உள்ள ை கையோை ஜவட்டிக் ஜைோள்ள ரவண்டும். ஒரு ை கையின் நீளம் ைணுவின் 

முன்பக்ைத்கத விட பின்பக்ைம் அதிைமோை இருக்ை ரவண்டும். அதோவது 1/ 3 மடங்கு 

முன்பக்ைமும், 2/ 3 மடங்கு பின்பக்ைமும் இருக்ை ரவண்டும். ஏஜனனில் ைணு முகளத்த பிறகு 

அதற்கு ரதகவயோன உைகவ முதலில் பின் பகுதியில் இருந்து எடுத்துக் ஜைோள்ளும். 

முக்ைியக் குறிப்புைள் 

1. 1 ஏக்ைோில் நிலத்தில் சோல்(நீர ோகட) அகமக்கும் ப ப்பளவு 5445சது  அடி அதோவது 1  

சோலின் அைலம் 8 அடி, 1 ஏக்ைர் நிலத்தின் ஜமோத்தப் ப ப்பளவு 43560 சது  அடி. 

2. 1 ஏக்ைருக்குத் ரதகவயோன ஒரு ைணு உள்ள விகதக் ை கை 2722. அதோவது 2 

விகதக்ை கைைளுக்ைிகடரய  இகடஜவளி 2 அடி ஒரு ஏக்ைோில் ஜமோத்த சோலின் 

ப ப்பளவு 5445 சது  அடி. 



3. 1 ைரும்பிலிருந்து 16 ைணுக்ைள் ைிகடக்கும். அப்படிஜயனில் அதோவது ஒரு ஏக்ைருக்குத் 

ரதகவயோன விகதக்ைரும்பு 172 ஆகும். 

4. 1 ஏக்ைருக்குத் ரதகவயோன விகதக் ைரும்புைள் உருவோக்ை 1089 சது டி (2.5 ஜசண்ட்) நிலம் 

ரபோதுமோனது. இந்த 2.5 ஜசண்ட் நிலத்தில் முதலில் 10 ைிரலோ ைன ஜீவோமிர்தம் தூவ 

ரவண்டும். பிறகு 2 அடி போர் அகமக்ை ரவண்டும். இதில் 8 அடி இகடஜவளியில் ை கைகய 

நடவு ஜசய்ய ரவண்டும். ஒவ்ஜவோரு போருக்கும் இகடஜவளி 8 அடி இருக்ை ரவண்டும். 

5. 8 அடிக்கு x 8 அடி நீள, அைலத்தில் 16 ை கைைகள விகதக்ை ரவண்டும்.  அவற்றில் இருந்து 

ஒவ்ஜவோரு ை கையிலும் குகறந்த பட்சம் 12 தூர்ைள் வரும். அப்படிஜயனில் 12 x 16 = 192 

ைரும்புைள் ைிகடக்கும். இது ஒரு ஏக்ைருக்குத் ரதகவயோனகதவிட அதிைமோகும். 

6. ைரும்புக்கு நடுவில் உள்ள 8 அடி சோகல நோன்ைோை பிோித்து சோல்ைள்(2 அடி – 1 சோல்) 

அகமத்துக் ஜைோள்ள ரவண்டும். இதில் பப்போளி, வோகழ  அதற்கு நடுவில் ஜவங்ைோயம், 

ைோ ோமைி அல்லது தட்கடப் பயிர், ைடகலப் பருப்பு, துவக , மிளைோய், சோமந்தி, ரசோளம் 

மற்றும் எல்லோவிதமோன ைோய்ைறிைள் ரபோன்றவற்கறப் பயிர் ஜசய்யலோம். இரத ரபோல் 1 

ஏக்ைர் ப ப்பளவிலும் ஜசய்யலோம். அகதப் பற்றி விோிவோைக் ைீரழ போர்ப்ரபோம். 

 

ைரும்பு நடவு ஜசய்யும் ைோலங்ைள் அல்லது பருவங்ைள் 

 

1) ஜனவோி மோதம் அல்லது ஜபோங்ைல் பண்டிகையின் ரபோது 

2) மோர்ச் மோதத்தில் இருந்து புது வருட பிறப்பு வக  (தமிழ்) 

3) ஜூன் மோதத்தில் இருந்து ஜூகல வக  

4) அக்ரடோபர் மோதத்தில் இருந்து நவம்பர் வக  

என நோன்கு பருவங்ைளில் விகதக்ைலோம். 

முதலில் 1 ஏக்ைருக்கு 100 ைிரலோ ைன ஜீவோமிர்தத்கத நீருடன்  ைலந்து விட ரவண்டும். 

இல்கல ஜயனில் தூவிவிட ரவண்டும். 2 அடி போோில் ைணு ரமரல இருக்குமோறு 

ை கைகய கவத்து கைவி ல்ைளோல் நன்கு அழுத்தி பிறகு ை கைகய மூட ரவண்டும். 

ஒவ்ஜவோரு ை கைக்கும் இகடரய உள்ள நீளம் மற்றும் அைலம் முகறரய 2 அடி நீளம் x 8 

அடி அைலம் ஜைோண்டதோை இருக்ை ரவண்டும். 

8 அடி அைலம் ஜைோண்ட சோலில் வோகழ பயிோிடுவதோை இருந்தோல் 4 அடி நீளம் 8 அடி 

அைலம் அன்ற அளவில் நட ரவண்டும். 

ை கை நடவு ஜசய்துள்ள போோின் இ ண்டு பக்ைங்ைளிலும் ை கை நடவு ஜசய்யப்பட்ட 

இடத்திலிருந்து 9 அங்குல இகடஜவளி அைலத்தில் ஜவங்ைோயம் பயிோிடலோம். 

8 அடி சோலில் 2 அடி அைலத்தில் 3 இகட சோல்ைகள அகமக்ை ரவண்டும். 

முதல் இகட சோலில் ஜைோண்கடக்ைடகல, மிளைோய் ரபோன்றவற்கறப் பயிர் ஜசய்யலோம். 



இ ண்டோவது இகடசோலில் பயறு வகைைகள பயிர் ஜசய்யலோம். இந்த இ ண்டோவது 

இகடசோல் 9 அங்குல ஆழம் மற்றம் (நீர ோகட) 2 அடி அைலம் ஜைோண்டதோைவும் இருத்தல் 

அவசியம். 

மூன்றோவது இகடசோலில் ஜைோண்கடக்ைடகல, மிளைோய் ரபோன்றவற்கற பயிர் 

ஜசய்யலோம். 

தண்ைீர் விடும் சோலில் நீர ோகடயோனது 9 அங்குல ஆழத்தில் இருப்பது அவசியம். 

 நடுவில் உள்ள இகடசோலின் நீர ோகடயோனது 2 அடி அைலக்ைோல் 9 அங்குல 

ஆழத்தில் இருப்பது அவசியம். 

நடுவில் உள்ள இகடசோலின் நீர ோகடயோனது 2 அடி அைலக்ைோல் 9 அங்குல ஆழத்தில் 

இருப்பது அவசியம். ரமலும் பயறு வகைப் பயிர்ைகள நீர ோகடயின் இ ண்டு 

பக்ைங்ைளின் ரமற்பு த்தில் மட்டுரம பயிோிட ரவண்டும். இதில் பல்ரவறு ஜைோடி வகைப் 

பயிர்ைகளப் பயிோிட லோம். 

பருவ நிகலக்கு ஏற்ப இ ண்டோவது இகடசோலில் பயிர் ஜசய்வதற்கு ஏற்ற பயிர்ைள் 

1) ஜனவோி அல்லது ஜபோங்ைல் பண்டிகைக் ைோலத்தில் 

ஜநல், ரவர்க்ைடகல, தட்கடப்பயிர், ரசோளம் , மக்ைோச் ரசோளம், ைோய்ைறிைள் 

2) ஜூன் மோதம், ஜூகல மோதம் வக  

 

வோஷ்மதி ஜநல், துவக , சூோிய ைோந்தி,  ரவர்க்ைடகல எல்லோவிதமோன ைோய்ைறிைள், 

மக்ைோச்ரசோளம், எள், ைம்பு, பச்கசப் பயறு, உளுந்து, மஞ்சள், இஞ்சி, ஜவங்ைோயம். 

3) அக்ரடோபர் 

 

ரவர்க்ைடகல, ரைோதுகம, சூோிய ைோந்தி, ஜைோண்கடக்ைடகல எல்லோ வகையோன 

ைோய்ைறிைள். 

 

குறிப்புைள் 

1) இகடசோல்ைகள நோன்ைோைவும் பிோித்துப் பயிோிடலோம். அப்படி ஜசய்தோல் முதல் 

இகடசோலில் பயிோிட்டகத,  நோன்ைோவது இகடசோலில் பயிோிட ரவண்டும். இ ண்டோவது 

இகடசோலுக்கும் மூன்றோவது இகடசோலுக்கும் இகடயில் இருக்கும் நீர ோகடயோனது 2 

அடி உய த்தில், 9 அங்குல ஆழத்தில் இருக்ை ரவண்டும். 

2) 150 முதல் 210 நோள் பயிர்ைளுக்ை ஜதளிக்கும் மற்றும் நீர் மூலம் ைலந்து போய்ச்சும் 

வழிமுகறைகளப் பின்பற்றி உ மளிக்கும் ஊட்டச்சத்துக்ைள், ைக சல்ைகளக் 

ஜைோடுக்ைலோம். ஆனோல் ஒவ்ஜவோரு ஜதளிப்பும் 1மோத ைோல இகடஜவளி இருக்ை ரவண்டும். 



3) முதல் மூன்று மோதங்ைள்  அகனத்து இகடசோல்ைளுக்கும் தண்ைீர் போய்ச்ச ரவண்டும். 

மூன்று மோதங்ைளுக்குப் பிறகு 2,3 அல்லது 2,3ம் இகடசோல்ைளுக்கு மட்டும் தண்ைீர் 

போய்ச்ச ரவண்டும். ஆறு மோதத்திற்குப் பிறகு இகடயில் உள்ள அல்லது 3 

இகடசோல்ைளுக்கு மட்டும் தண்ைீர் போய்ச்சினோல் ரபோதும். இகடசோல்ைகள நம் 

ரதகவக்கு ஏற்ப அகமத்துக் ஜைோள்ளலோம். ஆனோல் 2 அடி இருப்பது அவசியம். 

4) ஒரு சோல் விட்டு ஒரு சோல் மூடோக்கு ஜசய்வது அவசியம். அரத ரபோல் ஒரு சோல் விட்டு ஒரு 

சோல் தண்ைீர் போய்ச்சினோல் ரபோதும். மூடோக்கு ஜசய்துள்ள சோலுக்கு தண்ைீர் விடத் 

ரதகவயில்கல. 

முதல் மறுதோம்பு  

முதலில் மூடோக்கு ரபோட்ட இடத்தில் (சோலில்) ரமரல குறிப்பிட்டுள்ளகத ரபோல் அல்லது 

இகடசோல் எடுத்து எப்படி பயிர் மற்றும் ஜசடி வகைைகள பயிோிட்ரடோரமோ அது ரபோல ஜசய்ய 

ரவண்டும். முன்பு பயிோிட்டு இருந்த சோலில்  இப்ரபோது மூடோக்கு ரபோட்டுக் ஜைோள்ள 

ரவண்டும். மற்றபடி அகனத்தும் ரமரல குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஜசய்தோல் ரபோதுமோனது. 

இ ண்டோவது மறுதோம்பு 

முதல் மறுதோம்பில் மூடோக்கு ரபோட்ட சோலில் இகடசோல்ைகள ஏற்படுத்தி ைோய்ைறி மற்றும் 

பயிர் வகைைகள விகதத்து நீர் போய்ச்ச ரவண்டும். நோம் நீர் போய்ச்சும் சோலுக்கு அடுத்த சோலில் 

மூடோக்கு ரபோட ரவண்டும். 

இவ்வோறோை ைரும்கப 1000 வருடங்ைள் வக  பயிர் ஜசய்யலோம். 

  



10) ஜதன்கன பயிோிடும் முகறைள் 

 ஜதன்கன ம த்தில்  இருந்து தோனோை விழும் ைோய்ைகள மட்டுரம பயிோிட உபரயோைிக்ை 

ரவண்டும். நோரம பறித்த ைோய்ைளோை இருக்ைக் கூடோது. 

முதலில் விகதக்ைோய்ைகள எப்படிப் ப ோமோிப்பது என்பகதப் போர்ப்ரபோம். 

1.100 லிட்டர் தண்ைீர் 

2. 20 ைிரலோ நோட்டு பசுமோட்டு சோைம் 

3. 10 லிட்டர் நோட்டு பசுமோட்டு ரைோமியம் 

இகவ மூன்கறயும் நன்றோைக் ைலந்து விகதக்ைோய்ைகள இதில் ரபோட்டு கவக்ை ரவண்டும். 

முகளப்பு வரும் பகுதி ரமரல இருக்குமோறு போர்த்துக் ஜைோள்ள ரவண்டும். விகதக்ைோய்ைகள 

அந்தக்ைக சலுடன் 2 மோதங்ைள் வக  நிழலில் கவத்திருக்ை ரவண்டும். 

குறிப்புைள் 

1) ஜூன் மோதத்தில் ஜதன்னங்ைன்றுைகள நடவு ஜசய்ய ரவண்டும். மற்ற ஊடுபயிர்ைகளயும் 

இரத மோதத்தில் பயிர் ஜசய்ய ரவண்டும். 

2) ஜதன்னங்ைன்றுைளுக்குக் குழி எடுக்கும் ரபோது அதிை ஆழமோை எடுக்ைக் கூடோது. 

அதிைபட்சமோை 9 அங்குலத்திலிருந்து 24 அங்குல அளவுக்குள் இருக்ை ரவண்டும். அைலம் 

2 அடி முதல் 3 அடி வக  இருக்ை ரவண்டும். 

3) ஜதன்னங்ைன்றுைகளக் குழியில் கவத்து, ஜவற்றிடங்ைகள ைீரழ குறிப்பிட்டுள்ள 

ைலகவைளோல்  நி ப்ப ரவண்டும். 

4) 25 ைிரலோ ஆற்று மைல், 75 ைிரலோ ைன ஜீவோமிர்தம், 50 ைிரலோ வண்டல் மண், 100 

ைிரலோ மைல், இந்த நோன்கையும் நன்கு ைலந்து குழியின் அடிப்போைத்தில் ஜைோஞ்சம் மற்றம் 

ைன்கற கவத்த பிறகு குழியில் உள்ள ஜவற்றிடங்ைகள இந்தக் ைலகவகயக் ஜைோண்டு 

நி ப்பி கைைளோல் நன்றோை அழுத்த ரவண்டும். 

5) பருவ மகழ ஜதோடங்கும் வக  தினமும் ஜீவோமிர்த ைக சகல ஜைோடுக்ை ரவண்டும். 

6) மற்றபடி 1 வருட பயிர்ைளுக்ைோன ஜதளிப்பு மற்றும் உ மளிக்கும் முகறைகள பின்பற்ற 

ரவண்டும். 

11) பல பயிர்ைள், ம ங்ைள், ஜசடிைள் ரபோன்றவற்கற ஒர  இடத்தில் பயிர் ஜசய்யும் 

முகறைள்(அடுக்கு முகற) 

1) முதல் முகற – நிலத்தில் பயிர்ைள், ம ங்ைகள எப்படி பயிோிடலோம் என்பகத விளக்கும் 

மோதிோிப்படம் 



 

படம் பற்றிய குறிப்புைள் 

1) ஒரு நிலத்தில் 36 அடி நீளம் x 36 அடி அைலத்தில் எப்படி பயிர் மற்றும் ம  வகைைகள 

பயிர் ஜசய்யலோம் என்பகத ரமரல உள்ள படம் விளக்குைிறது. 

2) ஜமோத்த அளவு 36 அடி, முதல் ம த்திற்கும் அடுத்த ம த்திற்கும் உள்ள நீளம் மற்றம் அைலம் 

9 அடி. இதில் எந்த பகுதிகய நீளமோை நோம் எடுத்துக் ஜைோள்ைிரறோரமோ அந்த போோில் 

இ ண்டு ம ங்ைளுக்கு இகடரய 4.5 அடி இகடஜவளியில் அகத விட சிறியதோை வரும் 

ம ங்ைள் அல்லது ஜசடிைகளப் பயிர் ஜசய்யலோம். முதலில் 36 அடி ஜைோண்ட நிலத்கத 4 

போர்ைளோைப் பிோிக்ை ரவண்டும். 

3) 9 அடி அைலம் x 36 அடி நீளம் என்ற அளவில் போோின் இகடயில் அல்லது நடுவில் 3 அடி 

அைலத்தில் x 2 அடி ஆழத்தில் வோய்க்ைோல் அகமத்துக் ஜைோள்ள ரவண்டும். வோய்க்ைோலின் 

ரமல் மூடோக்கு ரபோட ரவண்டும். 

4) போோின் ஓ ங்ைளில் இ ண்டு பக்ைமும் மிளைோய்ச் ஜசடிகய அதோவது முதல் ம த்திற்கும் 

அடுத்து உள்ள 2 வது சிறிய ம ங்ைளுக்கும் உள்ள இகடஜவளியில் பயிர் ஜசய்ய 

ரவண்டும். 

5) ம ங்ைகள போோின் ஓ ங்ைளில்  பயிோிடுவது முக்ைியம். போோின் உள்ரள உள்ள பகுதிைளில் 

ைம்பு, தட்கடப்பயிறு, பீன்ஸ் ரபோன்றவற்கறப் பயிர் ஜசய்யலோம். 

6) வோய்ைோலின் அல்லது நீர ோகடயின் ரமற்புறத்தில் வோய்க்ைோகல ஒட்டி ஜைோடி வகை 

பயிர்ைகளப் பயிர் ஜசய்யலோம். வோய்க்ைோலின் உள்ரள பயிோிடக்கூடோது. 

முக்ைியக் குறிப்புைள் 

1) வோய்ைோலின் ரமல் உள்ள மூடோக்ைின் மீது ஜீவோமிர்தக் ைக சகல ஊற்றி விடலோம் 

அல்லது ஜதளித்து விடலோம். 



2) மகழக்ைோலத்திற்குப் பிறகு எல்லோச் ஜசடிைளுக்குப் பக்ைத்திலும் ஜீவோமிர்தம் ஜைோடுக்ை 

ரவண்டும். 

3) மோம ங்ைளின் விகதைகள 6 அங்குல ஆழத்தில் விகதத்தோல் ரபோதுமோனது. அந்தக் 

குழியில் அதோவது விகதைகள விகதக்கும் குழியில் 4 மடங்கு மண், 3 மடங்கு ைன 

ஜீவோமிர்தம், 2 மடங்கு ைடினமோன போகற அல்லது ைற்ைள் ரபோன்றவற்றோல் ைிகடக்கும் 

சிறு துைள்ைள் அல்லது வண்டல் மண் ஒரு மடங்கு ஆற்று மண் இகவைகளக் ைலந்து 

குழியில் ரபோட்டு நி ப்ப ரவண்டும். 

இந்த முகறயில் பயிோிடும் ரபோது பயிர்ைளுக்கு உ மளிக்கும் முகறைள் – ஒரு ஏக்ைருக்கு 

1. முதல் ஜதளிப்பு – (பயிர்ைள் முகளத்த ஒரு மோதத்திற்குப் பிறகு) 

100 லிட்டர் தண்ைீர், 5 லிட்டர் ஜீவோமிர்தம் இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ைலோம். நீோிலும் 

ைலந்து விடலோம். ஜதளிப்பரத சிறந்த முகறயோகும். 

2. இ ண்டோம் ஜதளிப்பு – (அடுத்த 1 மோதம் ைழித்து) 

150 லிட்டர் தண்ைீர், 10 லிட்டர் ஜீவோமிர்தம் இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ைலோம். 

நீோிலும் ைலந்து விடலோம். ஜதளிப்பரத சிறந்த முகறயோகும். 

3. மூன்றோம் ஜதளிப்பு – (அடுத்த ஒரு மோதம் ைழித்து) 

200 லிட்டர் தண்ைீர், 20 லிட்டர் ஜீவோமிர்தம் இ ண்கடயும் ைலந்து ஜதளிக்ைலோம். 

நீோிலும் ைலந்து (தண்ைீர் போய்ச்சும் ரபோது)விடலோம். ஜதளிப்பரத சிறந்த முகறயோகும். 

இக்ைக சகல ஒரு மோத இகடஜவளியில் ஜதோடர்ந்து ஜதளிக்ை ரவண்டும். மற்றபடி ஒரு 

வருட பயிர்ைளுக்கு உோிய  ஜதளிப்பு முகறைகளப் பின்பற்றலோம். 

 

5. ஒரு நிலத்தில் பல அடுக்கு முகறயில் பயிர்ைகள வளர்ப்பதில் இ ண்டோவது முகற.  

 

படம் பற்றிய குறிப்புைள் 

 

1) 1 ஏக்ைர் நிலத்தில் 36 அடி அைலம் x 36 அடி நீளம்ஜைோண்ட இடத்தில் எப்படி 

பயிோிடுவது என்பகத ரமரல உள்ள படம் விளக்குைிறது. 

2) ஒரு ம த்திற்கும் மற்ஜறோரு ம த்திற்கும் உள்ள இகடஜவளி 9 அடி அைலம் 

இ ண்டக்கும் இகடயில் (4.5 அடி) ஜைோடி வகை மற்றும் ஜைோஞ்சம் ஜபோியதோை வளரும் 

ஜசடிைள் பயிர் ஜசய்ய ரவண்டும். இதற்கும் இகடயில் போோின் இ ண்டு பக்ைமும் 

மஞ்சள், மிளைோய், இஞ்சி ரபோன்ற பயிர்ைகள ஊடுபயிர்ைளோை பயிோிடலோம். 

வோய்க்ைோலுக்கு(நீர ோகட) இருபுறமும் உள்ள ைோலியிடத்தில் தட்கடப்பயிர் ரபோன்ற 

ஜைோடிவகை பயிர்ைகளப் பயிோிடலோம். 



முக்ைிய குறிப்பு – போோில் 4.5 அடியில் பயிோிடும் ஜைோடிவகை மற்றும் ஜசடிவகைப் பயிர்ைள் நீண்ட 

நோள் பயிர்ைளோை இருக்ை ரவண்டும்.  

3) (வோய்ைோலில்) ஒரு போர் விட்டு மற்ஜறோரு போோில் உள்ள வோய்க்ைோலில் மூடோக்கு ரபோட 

ரவண்டும். மூடோக்கு ரபோட்டுள்ள வோய்க்ைோல் இருக்கும் போருக்கு தண்ைீர் விடத் 

ரதகவயில்கல (முதல் ஒரு மோதம் மட்டும் விட ரவண்டும்). அடுத்த வருடம் முதலில் 

தண்ைீர் போய்ச்சிய வோய்ைோலுக்கு மூடோக்கு ரபோட ரவண்டும். மூடோக்கு ரபோட்டிருந்த 

வோயக்ைோலில் தண்ைீர் போய்ச்ச ரவண்டும். இது ரபோன்று ஒவ்ஜவோரு வருடமும் ஜசய்ய 

ரவண்டும். 

4) உ மளிக்கும் ைக சல்ைள் மற்றும் ரநோய் தடுப்பு மருந்துைகள முதல் முகறயில் 

ஜைோடுக்ைப்பட்டுள்ளகத பின்பற்றி ஜசய்தோல் ரபோதுமோனது. 

முக்ைிய குறிப்பு – ைக சல்ைகள நீோில் ைலந்து போய்ச்சினோலும் இந்த முகறயில் நல்ல பலகனக் 

ஜைோடுக்கும். 

  



11. உயிர் ரவலிைள் - Live Fencing 

 எறும்பு கூட உள்ரள ஜசல்லோத அளவுக்கு ஜசடிைகள வளர்த்தி ரவலிைள் அகமக்ைலோம். 

சவுக்கு, ைளக்ைோய், ைிழுகவ மற்றும் புதர்ரபோல் வளரும் ஜசடிைள் மற்றும் ம ங்ைகளக் ஜைோண்டு 

ரவலிைள் அகமக்ைலோம். 

ைம்பிப் பந்தல் ைோய்ைறி சோகுபடி விப ம் 

ைம்பிப் 

பந்தலில்  
: போைல், புடகல, பீர்க்ைன் சோகுபடி 1 ஏக்ைோில் 

போசனம் : ஜசோட்டு நீர் 

அகமப்பு : ரமட்டுப்போத்தியில் சோைி ரபோட்டு 

போர் 

இகடஜவளி 
: 12 அடி to 14 அடி 

ஜசடி 

இகடஜவளி 
: 5 அடி 

ஜசடிைள் : குழியில் ரபோடுவது 2 அல்லது 3 ஜந. விகதைள் படுக்கை வசம் 

போசனம் 

ஜசோட்டு நீர் 
: 1 ஏக்ைர் 20 நிமிடம் 

மகழைோலம் : போர் 13 அடி 15 அடி 

உழவு ஜசய்தல் : வருடம் ஒரு முகற 

அடி உ ம் 

ரபோடுதல் 
: மோட்டு சோைம், ரைோழி எரு, மண்புழு உ ம் 

பூச்சி 

போதுைோப்பு 
: விளக்குப் ஜபோறி மூலம் 

  இனக் ைவர்ச்சி மோத்திக  

  டிக க்ரைோைர்மோ ஒட்டுண்ைி 

  மூலிகை பூச்சி வி ட்டிைள் 

  பஞ்ச ைவ்யோ ஜதளித்தல் 

  ஜீவோமிர்தம் மீன் அமிலம் 

  அமிர்தக் ைக சல் – 3 G ைக சல்(பூண்டு, இஞ்சி, Garlic, Ginger, Green 

Chilly பச்கச மிளைோய்) 

 

  



போைல் சோகுபடி குறிப்பு 

உழவு : நன்கு இ ண்டு முகற உழவு ஜசய்து ஜைோள்ளவும், மோட்டு சோைம், ரைோழி 

எரு ைலந்து ரபோடவும் 

போர் அகமக்ை : 12 அடி ழச 14 அடி இகடஜவளி ஜைோடுத்த ஜதற்கு வடக்கு போர் ஓட்ட 

ரவண்டும். அைலம் 1 ½  அடி 2 போோில் உள்ள மண் இ ண்டு பக்ைம் 

ைக யில் ரபோட ரவண்டும்.  

போோில் சோைம் : போோில் மோட்டு சோைம் ஜைோட்டவும். அதில் மண்புழு, உ ம் 

அர ோஸ்கபோில்லம் 1 ½  Kg. சூடோரமோனோஸ் 1½  Kg. ைலந்து தூவி 

போோில் மண்ரமடு ஜசய்யவும். பின் 5 அடி இகடஜவளியில் 1 ½ அடியில் 

ைக  ரபோடவும். ரமட்டு போர் 9 முதல் 1 அடி வக  உய ம் ரவண்டும். 

நடவு ஜசய்ய : இயற்கை உயி ோற்றல்  ரவளோண்கம ைோலண்டோில் உள்ள ரததிைளில் 

முகளப்பு ஜசய்வதோல் நன்கு விவசோயம் முன்னிகல வைிக்கும். 

விகத நடவு 

ரந டி 
: ரந டியோை 5 அடி நீளம் குழிைளில் 2 விகத படுக்கை வசம் ரபோட்டு நடவு 

ஜசய்யலோம். நடவு 1 பக்ைம் வ ப்பில் நடவு ஜசய்யவும். குழிக்கு 2 ஜசடிைள் 

ரவண்டும். பிளோஸ்டிக் டம்ளோில் 1 விகத ரபோட்டு 200 டம்ளர் ரபோட்டு 

கவக்ைவும். குழிைளில் விகத முகளக்ைோத இடங்ைளில் நடவு ஜசய்யலோம்.  

போசனம் ஏக்ைர் 

1க்கு 

: ஜசோட்டு நீர்ப்போசனம் தினமும் 15 லிருந்து 20 நிமிடம் ஜசய்யவும்(ஜசோட்டு 

நீர் ரபோட விப ம் தனித்தோளில் ஜைோடுத்துள்ளது) 

ஜசடிைள் 

வளர்ப்பு 

ஜசய்முகற II 

: தண்ைீர் பிளோஸ்டிக் டம்ளர் (150 ml) ஜதன்கன நோர் ைழிவு + டம்ளர் 

விகத நடவு மக்ைிய சோைம் ஜபோடியோய் ஜசய்து இ ண்கடயும் ைலந்து 

டம்ளோில் ரபோட்டு 1 விகத ரபோட்டு பூவோளியில் தண்ைீர் விடவும் 9 to 

10 நோளில் முகளப்பு வரும் 14 to 15-வது நோளில் டம்ளோில் உள்ள 

ஜசடிைளுக்கு பஞ்சைவ்யோ 300 மில்லி 10 லிட்டர் நீோில் ைலந்து 

ஜதளிக்ைவும்  

நடவு ஜசய்தல் : ஜசடிைள் 20 நோளில் டம்ளருடன் எடுத்து ரமற்ைண்ட போர்ைளில் உள்ள 

ரமட்டுப்போத்தி குழிைளில்(5 அடி இகடஜவளியில்) குழிக்கு இ ண்டு 

வீதம் டம்ளர் எடுத்து விட்டு ஜசடிைள் குழி ரபோட்டு நடவு ஜசய்து 20 –வது 

நோளில் ைகள எடுக்ைவும். தினமும் ைோகலயில் சூோிய உதயம் முன்போை 

ஜசய்யவும். 

வளர்ச்சி : நடவு ஜசய்து 25 நோளில் 20 kg ைடகல புண்ைோக்கு ஊற கவத்து 200 

லிட்டர் ஜீவோமிர்தக் ைக சல் உள்ள டி ம்மில் ைலக்ைி ஜசடிைள் உள்ள 

குழியில் சிறிய ைகளக்ஜைோத்து மூலம் ஜசடி உள்ளதற்கு எதிர்புறம் 

சின்னக்குழி எடுத்து ஜீவோமிர்தம் + ைடகல புண்ைோக்கு தண்ைீரும் 

ைலந்து ஊற்றி குழிகய மூடி தண்ைீர் போய்ச்சவும். 



பந்தலில் : ஜசடிைள் உள்ள குழிைளில் ¾ அடி உள்ள குச்சி நட்டு போவு நூல் 

ையிற்கறக் குச்சி முகனயில் ையிறு ரபோட்டு ைட்டி பந்தலில் உள்ள 

ைம்பியில் ையிற்கறக்ைட்டி ஜசடிகய ரமரல ஏற்றலோம். ஜசடி ஒற்கறக் 

ஜைோடியோை ரமரல பந்தல் வக  ஜசல்ல ரவண்டும். ரமற்படி ஜசடிைகள 

பந்தலில் நோன்கு புறமும் பிோித்துக் ைட்டவும் 

வளர்ப்பு : போைல் ஜைோடி ஒற்கற ஜைோடியோய் பந்தலில் ஜசன்று மீண் அமிலம் 

அகடந்ததும் பிோித்து ைட்டி விடுவதும் 15 to 20 நோள் முட்கட 

இகடஜவளியில் முன்பு கூறியபடி புண்ைோக்கு + ஜீவோமிர்தம் + அமிர்த 

ைக சல் ைலந்து குழி எடுத்து இட்டு தண்ைீர் போய்ச்சி வ  ரவண்டும். 15 

நோள் இகடஜவளியில் பஞ்சைோவ்யோ ஜசடிைளுக்கு ஊற்றலோம் (or) 

ஜதளிப்பு ஜசய்யலோம். 

விளக்குப் 

ஜபோறி 
: நோன்கு விளக்குப் ஜபோறி தினமும் மோகலயில் 7 மைிக்குப் ரபோட்டு இ வு 

9.00 மைிக்கு இகைத்து விடவும். பிளோஸ்டிக் ரபசினில் தண்ைீருடன் 

ரசோப்பு பவுடர் சிறிதளவு ைலந்து விடவும். அதில் விழுந்த  பூச்சிைள் 

பறக்கும் தன்கமகய இழந்து விடும். தினமும் ைோகலயில் டி வடிைட்டி 

மூலம் பூச்சிைள் எடுத்து மண்ைில் புகதத்து விடவும். இதனோல் 

தோய்ப்பூச்சிைள் அழித்து விடலோம். புழு பூச்சிைள் உற்பத்தி தகடப்பட்டு 

விடும். 

இனக்ைவர்ச்சி மோத்திக  இ ண்டு (or) முன்று பக்ஜைட்டு மூலம் 

ஜதோங்ைவிட்டு ைோய்ைகள அழுைல், ஜசோத்கத, பூக்ைள் ஜசோத்கத நிறுத்தி 

அதிை ைோய்ைள் ைோய்க்ைச் ஜசய்யலோம். பூச்சிைள் ஜதோல்கல மூலிகை பூச்சி 

வி ட்டிைள் ஜசய் 

தும் ஜதளிப்பு ஜசய்யலோம். மற்றும் பர்ஜபக்ட் ரமப்பிள் EMI ஜதளித்தும், 

ஜசடிைள் ரவோில் ஊற்றியும் வளர்க்ைலோம். மண் வளம் நன்கு ஜசயல்படும். 

Sri Ram பரயோஜடக் ைம்ஜபனி KNOX - 60 நோள் வக  10 லிட்டர் 

ரடங்குக்கு 8 மில்லி, 60 நோட்ைளுக்குப்பிறகு 10 மில்லி 15 நோள் 

இகடஜவளியில் பரயோ மருந்துைள் உ ங்ைகளயும் நோம் ரபோடலோம். 

ஜதளிக்ைலோம். அகவைள் (1) போோிபரயோ உ ங்ைள் தஞ்சோவூர் 98434 

39909, (2) இண்டர் ரநஷனல் பளுக்ைோ ஜடல்லி இதன் தயோோிப்புைள். 

Mr.R.Rajaram, S.M.93422 37829, (4) Sri Ram பரயோஜடக், ரைோகவ, 

EMI 0422 2672235 

 

மூடோக்கு (or) மல்சிங் 



 ரமற்ைண்ட ஜசடிைள் உள்ள போத்திைளில் நம்மிடம் உள்ள ைழிவுைள் ரபோட்டு மூடி சூோிய 

ஜவப்பம் தடுத்தோல் ஈ ப்பதம் நன்கு ைோக்கும். 

ைருப்பு பிளோஸ்டிக் ரபப்பர் ஜைோண்டும் ஜசய்யலோம். ைகளைளும் ைட்டுப்படும், ஈ ப்பதமும் 

போதுைோக்கும். 

 ஜசடிைள் பந்தலில் படர்ந்து நல்ல ைோய்ைள் 65 நோட்ைள் 70 நோட்ைளில் வ  ஆ ம்பிக்கும். ஒரு 

நோள் இகடஜவளியில் ைோகல சூோிய உதயம் முன் ைோய்ைகள பறித்து நிழலில் கவத்து சந்கதக்கு 

அனுப்பவும். 

 ைோய்ைள் நன்கு பிடித்தவுடன் தினமும் ைோகலயிலும் மோகலயிலும் தண்ைீர் போய்ச்சினோல் 

ைோய்ைள் எகடயும் கூடும். மிைவும் ஜவப்பம் சுமோர் 30 to 40 டிைிோி உள்ளரபோது இது ரபோல் 

இ ண்டு தடகவ தண்ைீர் போய்ச்சவும். ஏக்ைருக்கு 15 நிமிடம் to 20 நிமிடம் ரபோதும். 

 சுமோர் 100 நோட்ைள் ைோய்ைள் ஜபோறிக்ை ஜசய்யலோம். ஜசடிைளின் வளர்ச்சியில் 

ஜதோடர்ச்சியோன வளர்ச்சி இருந்து ஜைோண்ரடயிருக்ை ரவண்டும். இந்த ஒரு ஏக்ைோில் 20000 

ைிரலோவுக்கு அதிைமோய் எடுக்ைலோம். 

 High breed விகதைள் பல ைம்ஜபனிைளில் வந்துள்ளது. நமது நிலத்திற்குத் தக்ைவோறு 

ரதர்வு ஜசய்ய ரவண்டும். ரமற்ைண்ட விகதைகள நோட்டு மோட்டு ரைோமியம் சோைியில் ைலந்த 

நீோில் ஊறகவத்து 24 மைி ரந ம் ைழித்து எடுத்து நடவு ஜசய்ய ரவண்டும். ரமற்ைண்ட விகதைள் 

மறுபடியும் ரபோட்டு எடுக்ைலோம். 

1. ஈஸ்ட் ஜவஸ்ட் சீட்ஸ் – போலி F1 நல்ல மைசூல் சுமோர் 20000 ைிரலோ to 25000 ைிரலோ 

வரும். 

2. N.S. சீட்ஸ் 1024 சுமோர்15,000 முதல் 20,000 ைிரலோ வரும். 

3. டோன் இந்தியோ சீட்ஸ் 

4. சன்குர ோ சீட்ஸ் நயோன் 23 ரபோன்ற  ைங்ைளில் ரதர்வு ஜசய்து நடவு ஜசய்யவும். 

5. புடகல நோட்டு விகதைள், பீர்க்ைன் நோட்டு விகதைள் நடவு ஜசய்யவும். 

 

பந்தல் : ைம்பி ைல் தூண், ைம்பி பந்தல் அகமக்ை ரவண்டும். தற்ஜபோழுது 1 

ஏக்ைருக்கு ரூ.135000/-  

உழவு : முதலில் 5 ைலப்கப (or) எட்டு ைலப்கப உழவு ஜசய்யவும். 2-வது முகற 

உழவு ஜசய்து 12 to 14 அடி அைலம் கவத்து ஜதற்கு, வடக்கு வோய்க்ைோல் 

ஓட்டவும், ைக கய ஆட்ைள் மூலம் எடுத்து கசடு மண் அகைக்ைவும், 

வோய்க்ைோலில் மோட்டு சோைம் ரபோட ரவண்டும். (3 டி ோக்டர் சோைம் 



ரதகவப்படும்) பிறகு ரமல் மண் ரலசோை ரபோடவும். பின்பு 2 ைிரலோ 

அரசோஸ்கபோில்லம், 2 ைிரலோ போஸ்ரபோ போக்டீோியோ, 2 ைிரலோ 

சூரடோரமோனோஸ் மூன்றும் ைலந்து 25 ைிரலோ ைோய்ந்த ஜபோடி ஜசய்த 

சோைத்துடன் ைலந்து ரமற்படி போோில் தூவவும். பின்பு மண்புழு உ மும் 

ரபோட்டு ¾ அடி உய ம் ரமடு ஜசய்து 5 அடிக்கு 1 ரமட்டுக்குழி ஜசய்து 

ஜசோட்டு நீர் போசனம் அகமத்துக் ஜைோள்ளவும். 

விகதைள் : நோட்டு விகதைள்  போைல்ைோய், புடலங்ைோய், பீர்க்ைன்ைோய், 

ஜசோக க்ைோய், ரைோகவக்ைோய், ஜவள்ளோிக்ைோய், அவக க்ைோய், 

கைபிோிட்விகதைள் நோட்டு மோட்டு சோைம், ரைோமியத்தில் 24 மைி 

ஊறகவத்து பின்பு நடவு ஜசய்யவும். 

நடவு : பரயோகடனமிக் ைோலண்டக  போர்த்து நடவு நோட்ைளில் நடவு ஜசய்ய 

ரவண்டும். 1 ஏக்ைருக்கு சுமோர் 500 முதல் 550 குழிைள் வரும். ஒரு 

குழிக்கு 2 விகதைள் நடவு படுக்கை வசம் ரபட ரவண்டும். 2 ஜசடிைள் 

விட ரவண்டும்.  

வளர்ப்பு : ஜசடிைள் வளர்ந்த 18 வது நோள் 1 குழிக்கு 2 முகளக்குச்சிைள் ¾  அடி 

உய ம் நட்டு, போவு நூல், ையிறு (loom-ல்) குச்சி இதில் பல நூல்ைள் 

உள்ள ையிற்கற குச்சியில் ைட்டி பந்தலில் ைட்ட ரவண்டும். வளரும் 

ஜசடிைள் நூல் ையிற்றில் பட விட்டு ஒற்கற ஜைோடியோய் பந்தல் வக  

ஜசன்றதும் (ைணுக்ைளில் வரும் கசடு ைிகளைள் விட ரவண்டோம்) 

பந்தலில் ஜைோடிைள் நோன்கு புறமும் பிோித்து பந்தலில் ஜசடியின் ைிகளைள் 

அகடக்ை ஜசய்ய ரவண்டும்.   

ஜசடிைள் 

வளர்ப்பு 
: ஜசடிைகள 18 லிருந்து 20 நோட்ைளுக்குள் ைகள ஜசய்து 2 நோள் பூமிகயக் 

ைோய கவக்ைவும். ைடகல புண்ைோக்கு 20 ைிரலோ ஊற கவக்ைவும், 

ஜீவோமிர்தம் தயோர் ஜசய்து 20 ைிரலோ புண்ைோக்கு நீரும் ைலந்து 

ஜசடிைளுக்கு ஊற் ரவண்டும். 15 நோட்ைள் இகடஜவளியில் நில வள 

ஊக்ைி மீன் அமிலம், அறப்பு ரமோர் ைக சல், ரவப்பம்புண்ைோக்கு 

அல்லது ஆமைக்கு புண்ைோக்கு ரபோட்டு வ  ரவண்டும். 70 வது நோளில் 

சோைி உ ம் 1 சட்டி குழிக்கு ரபோட ரவண்டும். நமது மண்ைில் 

மண்புழுக்ைள் அதிைம் உற்பத்தி ஜசய்து விடும். ஜசடிைள் 60 நோள் வயதில் 

விளக்கு ஜபோறியும் 3 பக்ஜைட்டுைளும் ரதகவப்படும். பஞ்சைோவ்யோ 20 

நோள் இகடஜவளியில் ஜதளிப்பு ஜசய்ய ரவண்டும். 

பயிர் 

போதுைோப்பு 
: 15 முதல் 20 நோட்ைள் அகடஜவளியில் பஞ்சைோவ்யோ ஜதளிப்பு, நோன்கு 

விளக்குப் ஜபோறிைள்உள்ள தட்டிலும் உள்ள பூச்சிைள் வடிைட்டி 

ைோகலயில் தினமும் எடுத்து குழியில் புகதத்து விடவும். இனக்ைவர்ச்சி 



ஜபோறியில் உள்ள பூச்சிைள், சின்ன குளவிைகளயும் எடுத்து புகதத்து 

விடவும். 

நல்ல ஜபண் பூக்ைள் மல  அறப்பு ரமோர் ைக சல் ஜபௌ ர்ைமி தினம் 

ைோகலயில் ஜதளிக்ைவும். 

ரவப்ப எண்ஜைய், புங்ை எண்ஜைய் ரசோப்பு ைக சல் ைலந்தும் 20 நோள் 

இகடஜவளியில் ஜதளிக்ைவும். 

அதிை ஜவப்பமும், குளிர் ைோற்றும் மோறி மோறி வந்தோல் நோட்டு மோட்டு 

புளித்த ரமோரும், இளநீர் நடுப்பதம் உள்ள ைோய் நீரும் ைலந்து 

ஜதளிக்ைவும். விளக்குப் ஜபோறி இனக்ைவர்ச்சியினோல் தோய் பூச்சிைள் 

அழிந்து விடும். ரதகவஜயனில் ரதகவக்ரைற்ப ைக சல் தயோர் ஜசய்து 

கவத்து இருத்தலும் அவசியம். 

1.புகையிகலக் ைசோயம்(சோறு உறிஞ்சும் பூச்சிைள்) 

2.ரவப்பங்ஜைோட்கட சோறு(அசுவினி, உறிஞ்சும் இகலப்ரபன்) 

3.ரவப்ப எண்ஜைய் + புங்ை எண்ஜைய் + ரசோப்புக் ைக சல்  

4. புளித்த ரமோர் +அறப்பு இகலக்ைக சல் + ரதங்ைோய்ப் போல் + 

ரதங்ைோய்த் தண்ைீர் 

5. ஜீவோமிர்தம் 

6. பஞ்சைவ்யோ 

7.நிலவள ஊக்ைி அல்லது அமிர்தக் ைக சல் 

8. KNOX (bio மருந்து) 60 நோள் வக  8 மில்லி பின்பு 10 மில்லி 10 

லிட்டர் தண்ைீருக்கு 12 to 15 நோள் இகடஜவளி 

நீர்ப்போசனம் : அதிைோகலயிலும், மோகலயிலும் தினமும் விட ரவண்டும். 

ஏக்ைருக்கு 15 to 20 நிமிடம் ரபோதும். அதிைோகல அல்லது மோகல 1 

முகற தினமும் விட்டோல் ரபோதும். 

அறுவகட : 60 லிருந்து 65 நோட்ைளில் ைோய்ைள் வந்து விடும். ைோகலயில் 9.30 

மைிக்குள் அறுவகட ஜசய்தல் அவசியம். ைோய்ைள் 7 நோட்ைள் வக  

நன்கு இருக்கும். 

ைோய்ைள் மூன்று நோள் இகடஜவளியில் அறுவகட ஜசய்ய ரவண்டும். 90 

நோட்ைள் முதல் 100 நோட்ைள் அறுவகட ஜதோடரும். ஏக்ைோில் சுமோர் 20 

டன் முதல் 25 டன் ைோய்ைள் ைிகடக்கும்.  

விற்பகன : சந்கத வோய்ப்புைள் பற்றி ரைட்டு அறிந்து விற்பகன ஜசய்யலோம். 
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: அதிை உற்பத்தி ைோய்ைறிப் பயிர்ைளில் 

ைடகலப் புண்ைோக்கு 10 ைிரலோ, ஜசக்குப் புண்ைோக்கு, ரதங்ைோய்ப் 

புண்ைோக்கு 10 ைிரலோ, பருத்தி விகத புண்ைோக்கு, ரவப்பம் 

புண்ைோக்கு 10 ைிரலோ நோன்கையும் தனித்தனிரய சுமோர்  4 நோட்ைள் 

ஊற கவத்து(நன்கு புளிக்ை கவத்து) நோன்கையும் ைலந்து இதனுடன் 

போஸ்ரபோ ரபக்டீோியோ  1 ½   ைிரலோ, அரசோஸ்கபோில்லம்  1 ½ ைிரலோ, 

Humic பவுடர் 1 ½ ைிரலோ நன்கு ைக த்து புண்ைோக்கு ைக சலுடன் 

ைலந்து 20 நோட்ைள் இகடஜவளியில் ஜசடிைளுக்கு அருைில் ஜைோடுத்து 

வந்தோல் நல்ல உற்பத்தி ைிகடக்கும். 

20 நோட்ைள் இகடஜவளியில் புளித்த ரமோர் 200 மில்லியுடன் 

சூடோரமோனஸ் 100 ைி ோம் ைலந்து10 லிட்டர் தண்ைீோில் ைலந்து 

ஜசடிைளின் ரமல் ஜதளித்து வ வும். 

3 G ைக சல் (Ginger Garlic Green chilly) இஞ்சி, பூண்டு, பச்கச 

மிளைோய், ைக சல் 20 நோட்ைள் இகடஜவளியில் ஜசடிைளின் ரமல் 

ஜதளித்து வ வும். 

****************** 

 



முட்கட அமிலம் 

1. 20 ரைோழி முட்கடைள் எடுத்துக் ஜைோள்ளவும், நல்ல முட்கடைள் 

2. பிளோஸ்டிக் பக்ஜைட் ஒன்று மூடியுடன் ரவண்டும். 

3. எலுமிச்கச பழங்ைள் 

ரமற்படி முட்கடைகள உகடக்ைோமல் வோளியில் கவக்ைவும். முட்கடைள் நன்கு மூடும் 

வக  எலுமிச்கச பழச்சோறு பிழிந்து ஊற்றவும். முட்கடயின் ரமல் 1 அங்குலம் வரும் 

வக  ஊற்றவும். 20 நோட்ைள் வக  நன்கு மூடி நிழலில் கவக்ைவும். 20 நோட்ைளில் மோவு 

ரபோன்று ஆனதும் நன்கு பிகசந்து எடுத்து உபரயோைிக்ைவும். 

அறப்பு ரமோர் ைக சல்(உசிகல ம ம்) 

1. அறப்பு இகலைள் பறித்து (4 ைிரலோ) நன்கு இடித்து எடுக்ைவும். 

2. நோட்டு மோட்டு புளித்த ரமோர் 

3. மண்போகன (or) பிளோஸ்டிக் பக்ஜைட் 

இடித்த இகலைகள வோளியில் ரபோட்டு புளித்த ரமோக  ஊற்றவும் (5 லிட்டர்) நன்கு 

ைலக்ைி மூடவும். தினமும் மோகலயில், ைோகலயில் ைலக்ைி வ வும். 15 வது நோள் 

ஜசடிைளுக்கு ஜதளிப்பு ஜசய்யலோம். எல்லோ வகை பயிர்ைளுக்கும் இது பூஞ்சோைம் 

வருவகதத் தடுக்கும். ஜபண் பூக்ைள் அதிைம் ஜசடிைளில் வரும். 

4. ஜபண் பூக்ைள் அதிைம் வ : 

அறப்பு ரமோர் ைக சல் 100 மில்லி  

ரதங்ைோய்ப் போல் 100 மில்லி 

40 நோள் ஜைோண்ட இளநீர் 100 மில்லி 

ைரும்பு சர்க்ைக  50 gm   --இகத நோன்கும் ரசர்த்து 10 லிட்டர் தண்ைீருடன் ைலந்து 

அடிக்ைவும். 

 

மீன் அமிலம் 
 

இது பயிர்ைளின் வளரும் தன்கமக்கு மிைவும் சிறந்தமுகறயில் உதவுைிறது. 

பஞ்சைவ்யோவுடனும் ரசர்த்த ஜசடிைளுக்கு ரவோிலும் ஊற்றலோம். ஜதளிப்பும் ஜசய்யலோம். 

மீன் அமிலம் எதனுடனும் ரசர்த்து வளர்ச்சிக்குக் ஜைோடுக்ைவும். 

பஞ்சைவ்யோ : 10 லிட்டர் தண்ைீருக்கு 300 ml. 



மீன் அமிலம் : 30 to 50 ml ரசர்த்தும் ஜைோடுக்ைவும். ைடகல புண்ைோக்கு ைக சல், 

ரவப்பம்புண்ைோக்கு, ஆமைக்கு புண்ைோக்குடன்  ரசர்த்து ஜசடிைளுக்கு ஊற்றலோம். 

தயோோிப்பு : 

  

மீன் 5 ைிரலோ எடுத்து சிறு துண்டுைளோய் நறுக்ைி வோங்ைவும். 

ைரும்பு சர்க்ைக  (இயற்கை சர்க்ைக ) 6 ைிரலோ எடுத்து 3 லிட்டர் தண்ைீோில் ைக த்துக் 

ஜைோள்ளவும். 

பிளோஸ்டிக் பக்ஜைட் மூடியுடன் இருப்பதில் இ ண்கடயும் ரபோட்டு ைலக்ைி மூடி 

விடவும்.  

நோட்டு மோட்டு சோைி இருந்தோல் 4 கூகட சோைிகயக் ஜைோட்டி நடுவில் பக்ஜைட் 

கவத்து நிழலில் கவத்து விடவும். 

15 நோட்ைள் ைழித்து எடுத்து மூடிகயத் திறந்தோல் ரதன் வோகட வரும். பிறகு 

உபரயோைிக்ைலோம். 

மீதமுள்ள மீன்ைளில் அளவு போர்த்து இ ண்டு ைரும்பு சர்க்ைக  போகு ைலந்து 

உபரயோைிக்ைலோம். 

 

பஞ்சைவ்யோ 

 

1. நோட்டு மோட்டு சோைம்                        5 ைிரலோ 

2. நோட்டு மோட்டு ரைோமியம்                    3 லிட்டர் 

3. நோட்டு மோட்டு பசும்போல்                     2   லிட்டர் 

4. நன்கு புளித்த ரமோர்                            2 லிட்டர் 

5. ஜநய்                                                   ½ லிட்டர் 

6.  ைரும்பு சோறு                                  3 லிட்டர் 

7. பூவன் வோகழப்பழம்                            12 நம்பர் 

8. இளநீர்                                                  3 லிட்டர் 

9. ைள் ைிகடத்தோல்                                    2 லிட்டர் 

I. முதல் நோள் பச்கச பசு சோைி 5 ைிரலோவுடன்   ½ லிட்டர்   ஜநய் ைலந்து பிளோஸ்டிக் 

வோளியில் 3 நோட்ைள் கவத்திருக்ைவும். தினம் ஒருமுகற பிகசந்து விடவும். 

II. நோன்ைோவது நோள் மற்ற ஜபோருட்ைள் 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ஆைியகவைகள மண் 

போகனயில் ரபோட்டு நன்கு பிகசந்து விடவும். பிறகு அதகன முதல் நோள் 

தயோோித்த பிளோஸ்டிக் வோளியில் உள்ளதும், மண்போகனயில் ரசர்த்து விடவும். 



நிழலில் ைோற்ற உள்ள இடத்தில் கவத்து தினமும் ைோகல, மோகல இ ண்டு 

அல்லது மூன்று முகற ைலக்ைி விடவும். 15 நோட்ைளில் பஞ்சைவ்யோ ைக சல் 

தயோ ோக்ைி விடவும். 

 இந்த ைக சல் தினமும் ைலக்ைி வந்தோல் 6 மோதம் வக  பயன்படுத்தலோம். 

ஜதளிப்பு : 10 லிட்டர் தண்ைீருக்கு 300 ml வீதம் பூச்சி வி ட்டியோைவும், பயிர் 

ஊக்ைியோைவும். 

ஜசோட்டு நீர் (or) போசனத்துடன் மோதம் 1 முகற 

போசனம் ஜசய்ய 20 லிட்டர் பஞ்சைவ்யோவும், ஜசோட்டு நீருக்கு 5 லிட்டர் அளவு ரபோதும். 

 ைோய்ைறி பயிர்ைளுக்கு 10 லிட்டர் தண்ைீருக்கு 150 ml வீதம் ஜதளித்தோல் ரபோதும். 

அமிர்தக் ைக சல் 

பச்கச பசுஞ்சோைம்                   10 ைிரலோ (நோட்டு மோடு) 

பசுவின் ரைோமியம்                     10 லிட்டர் 

நோட்டுச்சர்க்ைக                         250 ைி ோம்  

தண்ைீர்                                     100 லிட்டர் 

 இகவ அகனத்தம் ரபோட்டு சிஜமண்ட் ஜதோட்டி (or) பிளோஸ்டிக் ரப லில் நன்கு ைலக்ைவும். 

24 மைி ரந ம் பின் ைக சகல 3 முகற ைலக்ைவும். 

1) I. 10 லிட்டருக்கு 1 லிட்டர் வீதம் ைக சலில்  போய்ச்சலோம் 

II. 10 லிட்டருக்கு 1 லிட்டர் வீதம் ஜதளிப்பு ஜசய்யலோம் 

2) அமிர்தக் ைக சல் 100 லிட்டருக்கு பஞ்சைவ்யோ 3 லிட்டர் அளவு ைலந்து நீர் 

போய்ச்சினோல் நல்ல விகளச்சல் ைிகடக்கும்.  

 

  


