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സ്വീകരിക്കേണ്ട കൃഷിരീതികൾ 

9 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലലാ ചതുരാകൃതിയിലലാ, മതിയായ 

ജലലേചനം ഉറപ്പാക്കി എണ്ണപ്പന നടാം.  

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പനയയാന്നിന ് പ്പതിദിനം 160 ലിറ്റർ 

ജലലേചനം നൽകുക. 

എണ്ണപ്പന തടങ്ങളിയല കള നിയപ്രണത്തിനായി ഗ്ലൈല ാലേറ്്റ അലമാണിയ 

അയെങ്കിൽ പാരാകവാറ്്റ 2.5 മിെി/ലിറ്റർ യവള്ളത്തിൽ എന്ന ലതാതിൽ തളിക്കുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പ്പതിമാേം ഏക്കറിന് 5 കിലലാ യൂറിയ, 3 

കിലലാ ഡിഎപി, 5 കിലലാ എംഒപി എന്നിവ യവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തുള്ളി നന 

വഴി വളപ്പലയാഗം നടത്തുക. 

നട്്ട 3 വർഷം പ്പായമാകുന്നത ് വയര ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലേഷൻ ഉപകരണം 

ഉപലയാഗിച്ച് പൂങ്കുലകൾ യവട്ടിമാലറ്റണ്ടതാണ്.  

ഉണങ്ങിയ ഓലകൾ, ആൺപൂങ്കുലകൾ, കുലയുടെ പഴം യപാഴിച്ച ലേഷമുള്ള 

ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉപലയാഗിച്ച് തടങ്ങളിൽ പുതയിടീൽ നടത്താം. 

യചറിയ പനകളുള്ള ലതാട്ടങ്ങളിൽ ഉളി ഉപലയാഗിച്ചും പ്പായമായ ലതാട്ടങ്ങളിൽ 

അലുമിനിയം ദണ്ഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച അരിവാൾ ഉപലയാഗിച്ചും കുലകൾ 

വിളയവടുക്കുക. കുലയുയട തണ്ട് 5 യേന്റീമീറ്റർ മാപ്തം അവലേഷിക്കുന്ന 

രീതിയിൽ വിളയവടുക്കുക. 

നിലയമാരുക്കുല ാൾ പനയുയട ചുവടു ലചർത്ത് ഉഴുതുമറിക്കരുത ്



         യ പ് ുവരി 2022  

 

 

 

സ്വീകരിക്കേണ്ട കൃഷിരീതികൾ 

9 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലലാ ചതുരാകൃതിയിലലാ, 

മതിയായ ജലലേചനം ഉറപ്പാക്കി എണ്ണപ്പന നടാം.  

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പനയയാന്നിന ് പ്പതിദിനം 200 ലിറ്റർ 

ജലലേചനം നൽകുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പ്പതിമാേം ഏക്കറിന ് 5 കിലലാ 

യൂറിയ, 3 കിലലാ ഡിഎപി, 5 കിലലാ എംഒപി എന്നിവ യവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ്

തുള്ളി നന വഴി വളപ്പലയാഗം നടത്തുക. 

പനയയാന്നിന ് േൂക്ഷ്മലപാഷകങ്ങളായ മഗ്നീഷയം േൾല റ്്റ 250 പ്ഗാം, 

ല ാറാക്സ ്50 പ്ഗാം എന്നീ അളവിൽ നൽകുക. 

നട്്ട 3 വർഷം പ്പായമാകുന്നത് വയര ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലേഷൻ ഉപകരണം 

ഉപലയാഗിച്ച് പൂങ്കുലകൾ യവട്ടിമാലറ്റണ്ടതാണ്. 

ഉണങ്ങിയ ഓലകൾ, ആൺപൂങ്കുലകൾ, കുലയുടെ പഴം യപാഴിച്ച ലേഷമുള്ള 

ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉപലയാഗിച്ച് തടങ്ങളിൽ പുതയിടീൽ നടത്താം. 

പനകളിൽ േഞ്ചിപ്പുഴു, ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴു, ഒച്ച്പ്പുഴു എന്നിവയുയട ോന്നിദ്ധ്യം 

നിരീക്ഷിക്കുക. നിയപ്രിക്കുന്നതിനായി ലാംഡ ഗ്ലേഹാലലാപ്തിൻ ലിറ്ററിന് 

1 മിെി എന്ന ലതാതിൽ യവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കുക. 

യചറിയ പനകളുള്ള ലതാട്ടങ്ങളിൽ ഉളി ഉപലയാഗിച്ചും പ്പായമായ 

ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലുമിനിയം ദണ്ഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച അരിവാൾ ഉപലയാഗിച്ചും 

കുലകൾ വിളയവടുക്കുക. കുലയുയട തണ്ട ് 5 യേന്റീമീറ്റർ മാപ്തം 

അവലേഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിളയവടുക്കുക. 

നിലയമാരുക്കുല ാൾ പനയുയട ചുവടു ലചർത്ത ്ഉഴുതുമറിക്കരുത്. 



മാർച്ച് 2022  

 

 

 

 

 

സ്വീകരിക്കേണ്ട കൃഷിരീതികൾ 

9 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലലാ ചതുരാകൃതിയിലലാ, 

മതിയായ ജലലേചനം ഉറപ്പാക്കി എണ്ണപ്പന നടാം.  

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പനയയാന്നിന ് പ്പതിദിനം 250 ലിറ്റർ 

ജലലേചനം നൽകുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പ്പതിമാേം ഏക്കറിന ്5 കിലലാ യൂറിയ, 3 

കിലലാ ഡിഎപി, 5 കിലലാ എംഒപി എന്നിവ യവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ്തുള്ളി നന 

വഴി വളപ്പലയാഗം നടത്തുക. 

നട്്ട 3 വർഷം പ്പായമാകുന്നത ് വയര ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലേഷൻ ഉപകരണം 

ഉപലയാഗിച്ച ്പൂങ്കുലകൾ യവട്ടിമാലറ്റണ്ടതാണ്. 

ഉണങ്ങിയ ഓലകൾ, ആൺപൂങ്കുലകൾ, കുലയുടെ പഴം യപാഴിച്ച ലേഷമുള്ള 

ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉപലയാഗിച്ച ്തടങ്ങളിൽ പുതയിടീൽ നടത്താം. 

യചറിയ പനകളുള്ള ലതാട്ടങ്ങളിൽ ഉളി ഉപലയാഗിച്ചും പ്പായമായ ലതാട്ടങ്ങളിൽ 

അലുമിനിയം ദണ്ഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച അരിവാൾ ഉപലയാഗിച്ചും കുലകൾ 

വിളയവടുക്കുക. കുലയുയട തണ്ട ് 5 യേന്റീമീറ്റർ മാപ്തം അവലേഷിക്കുന്ന 

രീതിയിൽ വിളയവടുക്കുക. 

അടിസ്ഥാന വളമായി വളർച്ചയയത്തിയ പനയയാന്നിന ് യൂറിയ 650 പ്ഗാം, 

എസ്എസ്പി 940 പ്ഗാം, എംഒപി 500 പ്ഗാം എന്ന അളവിൽ നൽകുക അയെങ്കിൽ 

മണ്ണ്, ഇല എന്നിവ പരിലോധിച്ചു ലപാഷകനിലയ്ക്ക് അനുേൃതമായ 

വളപ്പലയാഗം നടത്തുക.  

നിലയമാരുക്കുല ാൾ പനയുയട ചുവടു ലചർത്ത് ഉഴുതുമറിക്കരുത്. 

 



     ഏപ്പിൽ 2022  

 

 

 

 

മൂന്ന് വർഷം പ്പായമാകുന്നത് വയര പനയുയട തടങ്ങളിൽ ഒരു പച്ചിലവള 

വിളയായി ചണയച്ചടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പനയയാന്നിന ് പ്പതിദിനം 265 ലിറ്റർ 

ജലലേചനം നൽകുക. 

എണ്ണപ്പന തടങ്ങളിയല കള നിയപ്രണത്തിനായി ഗ്ലൈല ാലേറ്്റ 

അലമാണിയ അയെങ്കിൽ പാരാകവാറ്്റ 2.5 മിെി/ലിറ്റർ യവള്ളത്തിൽ എന്ന 

ലതാതിൽ തളിക്കുക.    

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പ്പതിമാേം ഏക്കറിന ് 5 കിലലാ 

യൂറിയ, 3 കിലലാ ഡിഎപി, 5 കിലലാ എംഒപി എന്നിവ യവള്ളത്തിൽ 

ലയിപ്പിച്ച് തുള്ളി നന വഴി വളപ്പലയാഗം നടത്തുക. 

നട്്ട 3 വർഷം പ്പായമാകുന്നത് വയര ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലേഷൻ ഉപകരണം 

ഉപലയാഗിച്ച് പൂങ്കുലകൾ യവട്ടിമാലറ്റണ്ടതാണ്. 

ഉണങ്ങിയ ഓലകൾ, ആൺപൂങ്കുലകൾ, കുലയുയട പഴം യപാഴിച്ച ലേഷമുള്ള 

ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉപലയാഗിച്ച ്തടങ്ങളിൽ പുതയിടീൽ നടത്താം. 

മണ്ണിന്യറയും ഇലയുയടയും ോമ്പിളുകൾ ലേഖരിച്ച് ലപാഷകനില 

പരിലോധനക്കായി അയയ്ക്കുക. 

യചറിയ പനകളുള്ള ലതാട്ടങ്ങളിൽ ഉളി ഉപലയാഗിച്ചും പ്പായമായ 

ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലുമിനിയം ദണ്ഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച അരിവാൾ ഉപലയാഗിച്ചും 

കുലകൾ വിളയവടുക്കുക. കുലയുയട തണ്ട ് 5 യേന്റീമീറ്റർ മാപ്തം 

അവലേഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിളയവടുക്കുക. 

നിലയമാരുക്കുല ാൾ പനയുയട ചുവടു ലചർത്ത് ഉഴുതുമറിക്കരുത.് 

 



യമയ് 2022 

 

സ്വീകരിക്കേണ്ട കൃഷിരീതികൾ 

മൂന്ന് വർഷം പ്പായമാകുന്നത് വയര ലതാട്ടങ്ങളിൽ പനയുയട തടങ്ങളിൽ ഒരു 

പച്ചിലവള വിളയായി ചണയച്ചടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പനയയാന്നിന് പ്പതിദിനം 265 ലിറ്റർ 

ജലലേചനം നൽകുക, കടുത്ത ലവനൽക്കാലത്ത് പനയയാന്നിന ്പ്പതിദിനം 350 

ലിറ്റർ ജലലേചനം നൽകുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പ്പതിമാേം ഏക്കറിന് 5 കിലലാ യൂറിയ, 

3 കിലലാ ഡിഎപി, 5 കിലലാ എംഒപി എന്നിവ യവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തുള്ളി 

നന വഴി വളപ്പലയാഗം നടത്തുക. 

നട്്ട 3 വർഷം പ്പായമാകുന്നത ് വയര ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലേഷൻ ഉപകരണം 

ഉപലയാഗിച്ച് പൂങ്കുലകൾ യവട്ടിമാലറ്റണ്ടതാണ്. 

ഉണങ്ങിയ ഓലകൾ, ആൺപൂങ്കുലകൾ, കുലയുയട പഴം യപാഴിച്ച ലേഷമുള്ള 

ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉപലയാഗിച്ച ്തടങ്ങളിൽ പുതയിടീൽ നടത്താം. 

ആവേയയമങ്കിൽ ഓലകൾ യവട്ടി മാറ്റുക, ഒരു പനയിൽ 35 ഓലകൾ 

നിലനിർത്തുന്നതാണ് ഉത്തമം. 

ഏപ്പിലിൽ ലേഖരിച്ചിയെങ്കിൽ മണ്ണിന്യറയും ഇലയുയടയും ോമ്പിളുകൾ 

ലേഖരിച്ച് ലപാഷകനില പരിലോധനക്കായി അയയ്ക്കുക. 

യചറിയ പനകളുള്ള ലതാട്ടങ്ങളിൽ ഉളി ഉപലയാഗിച്ചും പ്പായമായ ലതാട്ടങ്ങളിൽ 

അലുമിനിയം ദണ്ഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച അരിവാൾ ഉപലയാഗിച്ചും കുലകൾ 

വിളയവടുക്കുക. കുലയുയട തണ്ട ് 5 യേന്റീമീറ്റർ മാപ്തം അവലേഷിക്കുന്ന 

രീതിയിൽ വിളയവടുക്കുക. 



ജൂൺ 2022  

 

9 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലലാ ചതുരാകൃതിയിലലാ, മതിയായ 

ജലലേചനം ഉറപ്പാക്കി എണ്ണപ്പന നടാം.  

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പനയയാന്നിന ് പ്പതിദിനം 220 ലിറ്റർ ജലം 

നൽകുക അയെങ്കിൽ മഴയുയട ലഭയതലയയും മണ്ണിയല ഈർപ്പത്തിയനയും 

അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവേയാനുേരണം ജലലേചനം നൽകുക. 

ചണയച്ചടികൾ വിളയവടുത്ത ്പനയുയട തടങ്ങളിൽ പുതയിടീലിന് ഉപലയാഗിക്കാം. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പ്പതിമാേം ഏക്കറിന് 5 കിലലാ യൂറിയ, 3 

കിലലാ ഡിഎപി, 5 കിലലാ എംഒപി എന്നിവ യവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ്തുള്ളി നന വഴി 

വളപ്പലയാഗം നടത്തുക. 

അടിസ്ഥാന വളമായി വളർച്ചയയത്തിയ പനയയാന്നിന ് യൂറിയ 650 പ്ഗാം, 

എസ്എസ്പി 940 പ്ഗാം, എംഒപി 500 പ്ഗാം എന്ന അളവിൽ നൽകുക അയെങ്കിൽ മണ്ണ,് 

ഇല എന്നിവ പരിലോധിച്ചു ലപാഷകനിലയ്ക്ക ് അനുേൃതമായ വളപ്പലയാഗം 

നടത്തുക.  

നട്്ട 3 വർഷം പ്പായമാകുന്നത ് വയര ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലേഷൻ ഉപകരണം 

ഉപലയാഗിച്ച് പൂങ്കുലകൾ യവട്ടിമാലറ്റണ്ടതാണ്. 

മുകുളം ചീയൽ ലരാഗം നിയപ്രിക്കാൻ ലലാലറാത്തലലാനിൽ 10 പ്ഗാം ഒരു ലിറ്റർ 

യവള്ളത്തിൽ ലചർത്ത ് (100-250 മിെി ലായനി) ലരാഗം  ാധിച്ച ഓലകൾ 

യവട്ടിമാറ്റിയ ലേഷം പനയുയട മണ്ടയിൽ പുരട്ടണം. 

യകാമ്പൻയചെിയയ നിയപ്രിക്കാൻ പനയുയട ഓലമടലുകൾക്കിടയിൽ 20 പ്ഗാം 

ല ാലററ്്റ പായ് ക്കറ്റുകൾ േുഷിരങ്ങളിട്്ട വയ്ക്കണം. 

യചറിയ പനകളുള്ള ലതാട്ടങ്ങളിൽ ഉളി ഉപലയാഗിച്ചും പ്പായമായ ലതാട്ടങ്ങളിൽ 

അലുമിനിയം ദണ്ഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച അരിവാൾ ഉപലയാഗിച്ചും കുലകൾ 

വിളയവടുക്കുക. കുലയുയട തണ്ട് 5 യേന്റീമീറ്റർ മാപ്തം അവലേഷിക്കുന്ന 

രീതിയിൽ വിളയവടുക്കുക. 

 



ജൂഗ്ലല 2022 

 

 

 

 

9 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലലാ ചതുരാകൃതിയിലലാ, മതിയായ 

ജലലേചനം ഉറപ്പാക്കി എണ്ണപ്പന നടാം.  

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പനയയാന്നിന് പ്പതിദിനം 120 ലിറ്റർ ജലം 

നൽകുക അയെങ്കിൽ മഴയുയട ലഭയതലയയും മണ്ണിയല ഈർപ്പത്തിയനയും 

അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവേയാനുേരണം ജലലേചനം നൽകുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പ്പതിമാേം ഏക്കറിന് 5 കിലലാ യൂറിയ, 3 

കിലലാ ഡിഎപി, 5 കിലലാ എംഒപി എന്നിവ യവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തുള്ളി നന 

വഴി വളപ്പലയാഗം നടത്തുക. 

നട്്ട 3 വർഷം പ്പായമാകുന്നത ് വയര ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലേഷൻ ഉപകരണം 

ഉപലയാഗിച്ച് പൂങ്കുലകൾ യവട്ടിമാലറ്റണ്ടതാണ്. 

മുകുളം ചീയൽ ലരാഗം നിയപ്രിക്കാൻ ലലാലറാത്തലലാനിൽ @ 10 പ്ഗാം ഒരു 

ലിറ്റർ യവള്ളത്തിൽ എന്ന ലതാതിൽ ലചർത്ത് (100-250 മിെി ലായനി) ലരാഗം 

 ാധിച്ച ഓലകൾ യവട്ടിമാറ്റിയ ലേഷം പനയുയട മണ്ടയിൽ പുരട്ടണം. 

യകാമ്പൻയചെിയയ നിയപ്രിക്കാൻ പനയുയട ഓലമടലുകൾക്കിടയിൽ 20 പ്ഗാം 

ല ാലററ്്റ പായ് ക്കറ്റുകൾ േുഷിരങ്ങളിട്്ട വയ്ക്കണം. 

യചറിയ പനകളുള്ള ലതാട്ടങ്ങളിൽ ഉളി ഉപലയാഗിച്ചും പ്പായമായ ലതാട്ടങ്ങളിൽ 

അലുമിനിയം ദണ്ഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച അരിവാൾ ഉപലയാഗിച്ചും കുലകൾ 

വിളയവടുക്കുക. കുലയുയട തണ്ട് 5 യേന്റീമീറ്റർ മാപ്തം അവലേഷിക്കുന്ന 

രീതിയിൽ വിളയവടുക്കുക. 

 



  ഓഗസ്റ്റ് 2022  

 

 

 

 

 

  

9 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലലാ ചതുരാകൃതിയിലലാ, മതിയായ 

ജലലേചനം ഉറപ്പാക്കി എണ്ണപ്പന നടാം.  

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പനയയാന്നിന് പ്പതിദിനം 100 ലിറ്റർ ജലം 

നൽകുക അയെങ്കിൽ മഴയുയട ലഭയതലയയും മണ്ണിയല ഈർപ്പത്തിയനയും 

അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവേയാനുേരണം ജലലേചനം നൽകുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പ്പതിമാേം ഏക്കറിന് 5 കിലലാ യൂറിയ, 3 

കിലലാ ഡിഎപി, 5 കിലലാ എംഒപി എന്നിവ യവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തുള്ളി നന 

വഴി വളപ്പലയാഗം നടത്തുക. 

പനയയാന്നിന് േൂക്ഷ്മലപാഷകങ്ങളായ മഗ്നീഷയം േൾല റ്്റ 250 പ്ഗാം, ല ാറാക്സ് 

50 പ്ഗാം എന്നിവ നൽകുക. 

നട്ട് 3 വർഷം പ്പായമാകുന്നത് വയര ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലേഷൻ ഉപകരണം 

ഉപലയാഗിച്ച് പൂങ്കുലകൾ യവട്ടിമാലറ്റണ്ടതാണ്. 

ഉണങ്ങിയ ഓലകൾ, ആൺപൂങ്കുലകൾ, കുലയുയട പഴം യപാഴിച്ച ലേഷമുള്ള 

ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉപലയാഗിച്ച ്തടങ്ങളിൽ പുതയിടീൽ നടത്താം. 

യചറിയ പനകളുള്ള ലതാട്ടങ്ങളിൽ ഉളി ഉപലയാഗിച്ചും പ്പായമായ ലതാട്ടങ്ങളിൽ 

അലുമിനിയം ദണ്ഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച അരിവാൾ ഉപലയാഗിച്ചും കുലകൾ 

വിളയവടുക്കുക. കുലയുയട തണ്ട് 5 യേന്റീമീറ്റർ മാപ്തം അവലേഷിക്കുന്ന 

രീതിയിൽ വിളയവടുക്കുക. 

 



  യേപ്റ്റം ർ 2022  

 

 

                   

9 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലലാ ചതുരാകൃതിയിലലാ, മതിയായ 

ജലലേചനം ഉറപ്പാക്കി എണ്ണപ്പന നടാം.  

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പനയയാന്നിന് പ്പതിദിനം 145 ലിറ്റർ 

ജലം നൽകുക അയെങ്കിൽ മഴയുയട ലഭയതലയയും മണ്ണിയല 

ഈർപ്പത്തിയനയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവേയാനുേരണം ജലലേചനം 

നൽകുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പ്പതിമാേം ഏക്കറിന് 5 കിലലാ 

യൂറിയ, 3 കിലലാ ഡിഎപി, 5 കിലലാ എംഒപി എന്നിവ യവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ്

തുള്ളി നന വഴി വളപ്പലയാഗം നടത്തുക. 

അടിസ്ഥാന വളമായി വളർച്ചയയത്തിയ പനയയാന്നിന് യൂറിയ 650 പ്ഗാം, 

എസ്എസ്പി 940 പ്ഗാം, എംഒപി 500 പ്ഗാം എന്ന അളവിൽ നൽകുക 

അയെങ്കിൽ മണ്ണ,് ഇല എന്നിവ പരിലോധിച്ചു ലപാഷകനിലയ്ക്്ക 

അനുേൃതമായ വളപ്പലയാഗം നടത്തുക.  

നട്്ട 3 വർഷം പ്പായമാകുന്നത ് വയര ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലേഷൻ ഉപകരണം 

ഉപലയാഗിച്ച് പൂങ്കുലകൾ യവട്ടിമാലറ്റണ്ടതാണ്.   

ഉണങ്ങിയ ഓലകൾ, ആൺപൂങ്കുലകൾ, കുലയുയട പഴം യപാഴിച്ച ലേഷമുള്ള 

ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉപലയാഗിച്ച ്തടങ്ങളിൽ പുതയിടീൽ നടത്താം. 

യചറിയ പനകളുള്ള ലതാട്ടങ്ങളിൽ ഉളി ഉപലയാഗിച്ചും പ്പായമായ 

ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലുമിനിയം ദണ്ഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച അരിവാൾ ഉപലയാഗിച്ചും 

കുലകൾ വിളയവടുക്കുക. കുലയുയട തണ്ട് 5 യേന്റീമീറ്റർ മാപ്തം 

അവലേഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിളയവടുക്കുക. 

 



  ഒക്ലടാ ർ 2022 

 

 

 

9 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലലാ ചതുരാകൃതിയിലലാ, മതിയായ 

ജലലേചനം ഉറപ്പാക്കി എണ്ണപ്പന നടാം.  

പനകളിൽ േഞ്ചിപ്പുഴു, ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴു, ഒച്ച്പ്പുഴു എന്നിവയുയട ോന്നിദ്ധ്യം 

നിരീക്ഷിക്കുക. നിയപ്രിക്കുന്നതിനായി ലാംഡ ഗ്ലേഹാലലാപ്തിൻ ലിറ്ററിന് 1 

മിെി എന്ന ലതാതിൽ യവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പനയയാന്നിന ് പ്പതിദിനം 140 ലിറ്റർ ജലം 

നൽകുക അയെങ്കിൽ മഴയുയട ലഭയതലയയും മണ്ണിയല ഈർപ്പത്തിയനയും 

അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവേയാനുേരണം ജലലേചനം നൽകുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പ്പതിമാേം ഏക്കറിന് 5 കിലലാ യൂറിയ, 3 

കിലലാ ഡിഎപി, 5 കിലലാ എംഒപി എന്നിവ യവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ്തുള്ളി നന 

വഴി വളപ്പലയാഗം നടത്തുക 

നട്്ട 3 വർഷം പ്പായമാകുന്നത് വയര ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലേഷൻ ഉപകരണം 

ഉപലയാഗിച്ച് പൂങ്കുലകൾ യവട്ടിമാലറ്റണ്ടതാണ്. 

യചറിയ പനകളുള്ള ലതാട്ടങ്ങളിൽ ഉളി ഉപലയാഗിച്ചും പ്പായമായ ലതാട്ടങ്ങളിൽ 

അലുമിനിയം ദണ്ഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച അരിവാൾ ഉപലയാഗിച്ചും കുലകൾ 

വിളയവടുക്കുക. കുലയുയട തണ്ട ് 5 യേന്റീമീറ്റർ മാപ്തം അവലേഷിക്കുന്ന 

രീതിയിൽ വിളയവടുക്കുക. 

യചറിയ പനകളുള്ള ലതാട്ടങ്ങളിൽ ഇടവിള കൃഷി യചയ്ാം. 

നിലയമാരുക്കുല ാൾ പനയുയട ചുവടു ലചർത്ത് ഉഴുതുമറിക്കരുത്, ഓലകൾ 

മുറിക്കാലനാ യകട്ടാലനാ പാടിെ കൂടായത പനയുയട തടത്തിൽ ഇടവിളകൾ 

നടരുത്. 

 

 



നവം ർ 2022  

 

 

9 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലലാ ചതുരാകൃതിയിലലാ, മതിയായ 

ജലലേചനം ഉറപ്പാക്കി എണ്ണപ്പന നടാം.  

മുകുളം ചീയൽ ലരാഗം നിയപ്രിക്കാൻ ലലാലറാത്തലലാനിൽ 10 പ്ഗാം ഒരു ലിറ്റർ 

യവള്ളത്തിൽ ലചർത്ത ് (100-250 മിെി ലായനി) ലരാഗം  ാധിച്ച ഓലകൾ 

യവട്ടിമാറ്റിയ ലേഷം പനയുയട മണ്ടയിൽ പുരട്ടണം. 

യകാമ്പൻയചെിയയ നിയപ്രിക്കാൻ പനയുയട ഓലമടലുകൾക്കിടയിൽ 20 പ്ഗാം 

ല ാലററ്്റ പായ് ക്കറ്റുകൾ േുഷിരങ്ങളിട്ട് വയ്ക്കണം.  

ഏപ്പിൽ/ യമയ് മാേത്തിൽ ലേഖരിച്ചിയെങ്കിൽ മണ്ണിന്യറയും ഇലയുയടയും 

ോമ്പിളുകൾ ലേഖരിച്ച് ലപാഷക നില പരിലോധനക്കായി അയയ്ക്കുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പനയയാന്നിന ്പ്പതിദിനം 170 ലിറ്റർ ജലം 

നൽകുക അയെങ്കിൽ മഴയുയട ലഭയതലയയും മണ്ണിയല ഈർപ്പത്തിയനയും 

അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവേയാനുേരണം ജലലേചനം നൽകുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പ്പതിമാേം ഏക്കറിന് 5 കിലലാ യൂറിയ, 

3 കിലലാ ഡിഎപി, 5 കിലലാ എംഒപി എന്നിവ യവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തുള്ളി 

നന വഴി വളപ്പലയാഗം നടത്തുക. 

നട്ട് 3 വർഷം പ്പായമാകുന്നത് വയര ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലേഷൻ ഉപകരണം 

ഉപലയാഗിച്ച് പൂങ്കുലകൾ യവട്ടിമാലറ്റണ്ടതാണ്. 

ഉണങ്ങിയ ഓലകൾ, ആൺപൂങ്കുലകൾ, കുലയുയട പഴം യപാഴിച്ച ലേഷമുള്ള 

ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉപലയാഗിച്ച ്തടങ്ങളിൽ പുതയിടീൽ നടത്താം.  

യചറിയ പനകളുള്ള ലതാട്ടങ്ങളിൽ ഉളി ഉപലയാഗിച്ചും പ്പായമായ ലതാട്ടങ്ങളിൽ 

അലുമിനിയം ദണ്ഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച അരിവാൾ ഉപലയാഗിച്ചും കുലകൾ 

വിളയവടുക്കുക. കുലയുയട തണ്ട ് 5 യേന്റീമീറ്റർ മാപ്തം അവലേഷിക്കുന്ന 

രീതിയിൽ വിളയവടുക്കുക. 

യചറിയ പനകളുയട ഓലകൾ മുറിക്കുകലയാ ഇല കൂട്ടിയകട്ടുകലയാ യചയ്രുത്.   

 



 ഡിേം ർ 2022 

 

 

9 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലലാ ചതുരാകൃതിയിലലാ, മതിയായ 

ജലലേചനം ഉറപ്പാക്കി എണ്ണപ്പന നടാം.  

മുകുളം ചീയൽ ലരാഗം നിയപ്രിക്കാൻ ലലാലറാത്തലലാനിൽ 10 പ്ഗാം ഒരു  

ലിറ്റർ യവള്ളത്തിൽ ലചർത്ത് (100-250 മിെി ലായനി) ലരാഗം  ാധിച്ച ഓലകൾ 

യവട്ടിമാറ്റിയ ലേഷം പനയുയട മണ്ടയിൽ പുരട്ടണം. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പനയയാന്നിന ്പ്പതിദിനം 160 ലിറ്റർ ജലം 

നൽകുക അയെങ്കിൽ മഴയുയട ലഭയതലയയും മണ്ണിയല ഈർപ്പത്തിയനയും 

അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവേയാനുേരണം ജലലേചനം നൽകുക. 

പൂർണ്ണവളർച്ചയയത്തിയ ലതാട്ടങ്ങളിൽ പ്പതിമാേം ഏക്കറിന് 5 കിലലാ യൂറിയ, 

3 കിലലാ ഡിഎപി, 5 കിലലാ എംഒപി എന്നിവ യവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ്തുള്ളി 

നന വഴി വളപ്പലയാഗം നടത്തുക. 

അടിസ്ഥാന വളമായി വളർച്ചയയത്തിയ പനയയാന്നിന് യൂറിയ 650 പ്ഗാം, 

എസ്എസ്പി 940 പ്ഗാം, എംഒപി 500 പ്ഗാം എന്ന അളവിൽ നൽകുക അയെങ്കിൽ 

മണ്ണ്, ഇല എന്നിവ പരിലോധിച്ചു ലപാഷകനിലയ്ക്്ക അനുേൃതമായ 

വളപ്പലയാഗം നടത്തുക.  

നട്്ട 3 വർഷം പ്പായമാകുന്നത് വയര ലതാട്ടങ്ങളിൽ അലേഷൻ ഉപകരണം 

ഉപലയാഗിച്ച് പൂങ്കുലകൾ യവട്ടിമാലറ്റണ്ടതാണ്. 

ഉണങ്ങിയ ഓലകൾ, ആൺപൂങ്കുലകൾ, കുലയുയട പഴം യപാഴിച്ച ലേഷമുള്ള 

ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉപലയാഗിച്ച ്തടങ്ങളിൽ പുതയിടീൽ നടത്താം.  

യചറിയ പനകളുള്ള ലതാട്ടങ്ങളിൽ ഉളി ഉപലയാഗിച്ചും പ്പായമായ ലതാട്ടങ്ങളിൽ 

അലുമിനിയം ദണ്ഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച അരിവാൾ ഉപലയാഗിച്ചും കുലകൾ 

വിളയവടുക്കുക. കുലയുയട തണ്ട ് 5 യേന്റീമീറ്റർ മാപ്തം അവലേഷിക്കുന്ന 

രീതിയിൽ വിളയവടുക്കുക. 

യചറിയ പനകളുയട ഓലകൾ മുറിക്കുകലയാ ഇല കൂട്ടിയകട്ടുകലയാ യചയ്രുത്. 


