
ஜனவரி 2022 

பின்பற்றப்பட வவண்டிய நடடமுடறகள் 

 எண்ணெய்ப்பனைனை 9 மீ இனைணெளிைில் அறுக ோெ அல்லது சதுர 
முனைைில் நைவு ணசய்து நீர்ப்போய்ச்சவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நோனளக்கு 160 லிட்ைர் நீர் என்ை அளெில் 
நீர்ப்போசைம் ணசய்ைவும். 

  ினளகபோகசட் அம்கமோைிைோ / போரோகுெோட்  னளக்ண ோல்லினை ஒரு லிட்ைர் 
தண்ெரீுக்கு 2.5 மிலி என்ை அளெில்  லந்து பனைைின் போத்தி பகுதிைில் 
ணதளிக் வும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு மோதோந்திர உரமோ  ஒரு ஏக் ருக்கு 5  ிகலோ யூரிைோ, 3 
 ிகலோ டிஎபி மற்றும் 5  ிகலோ எம்ஓபி என்ை அளெில் போசைெழி (fertigation) 
மூலம்  உரமிைவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் முதல் 3 ஆண்டு ள் ெனர பூ நீக்கும்  ருெி மூலம் ஆண் 
மற்றும் ணபண் பூக் னள நீக் வும். 

 பனைைின் போத்திப்பகுதிைில் துண்ைோக் ப்பட்ை இனல ள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் 
ணெற்று பழக்குனல னளக் ண ோண்டு மூைோக்ன  உருெோக் வும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் உளினை (chisel) ண ோண்டும் முதிர் கதோப்பு ளில் அலுமிைிை 
 ம்பத்தில் (aluminium pole) ணபோருத்தப்பட்டுள்ள அரிெோனளக்ண ோண்டும் 
பழக்குனல னள அறுெனை ணசய்ைவும். அவ்ெோறு அறுெனை ணசய்யும் கபோது 
பழக்குனல ளின்  ோம்பு 5 ணச.மீ. க்கு மி ோமல் போர்த்துக்ண ோள்ளவும். 

 எண்ணெய்ப்பனைைின் போத்தி பகுதிைில் உழவு ணசய்ைக்கூைோது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



பிப்ரவரி 2022 

பின்பற்றப்பட வவண்டிய நடடமுடறகள் 

 எண்ணெய்ப்பனைனை 9 மீ இனைணெளிைில் அறுக ோெ அல்லது சதுர 
முனைைில் நைவு ணசய்து நீர்ப்போய்ச்சவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நோனளக்கு 200 லிட்ைர் நீர் என்ை அளெில் 
நீர்ப்போசைம் ணசய்ைவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு மோதோந்திர உரமோ  ஒரு ஏக் ருக்கு 5  ிகலோ யூரிைோ, 3 
 ிகலோ டிஎபி மற்றும் 5  ிகலோ எம்ஓபி என்ை அளெில் போசைெழி (fertigation) 
மூலம்  உரமிைவும். 

 ஒவ்ணெோரு பனைக்கும் நுண்ணூட்ைச்சத்துக் ளோை ணமக்ைசீிைம் சல்கபட் 250 
 ிரோம் மற்றும் கபோரோக்ஸ் 50  ிரோம் என்ை அளெில் இைவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் முதல் 3 ஆண்டு ள் ெனர பூ நீக்கும்  ருெி மூலம் ஆண் 
மற்றும் ணபண் பூக் னள நீக் வும். 

 பனைைின் போத்திப்பகுதிைில் துண்ைோக் ப்பட்ை இனல ள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் 
ணெற்று பழக்குனல னளக் ண ோண்டு மூைோக்ன  உருெோக் வும். 

 னபப்புழு / இனல ெனலப்புழு / நத்னதக்  ம்பளிப்பூச்சி தோக்குதனல 
 ண் ோைிக் வும், ணதன்பட்ைோல் லோம்ைோ னசஹோகலோத்ரின் ஒரு மிலிக்கு ஒரு 
லிட்ைர் தண்ெரீ் என்ை அளெில்  லந்து ணதளிக் வும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் உளினை (chisel) ண ோண்டும் முதிர் கதோப்பு ளில் அலுமிைிை 
 ம்பத்தில் (aluminium pole) ணபோருத்தப்பட்டுள்ள அரிெோனளக்ண ோண்டும் 
பழக்குனல னள அறுெனை ணசய்ைவும். அவ்ெோறு அறுெனை ணசய்யும் கபோது 
பழக்குனல ளின்  ோம்பு 5 ணச.மீ. க்கு மி ோமல் போர்த்துக்ண ோள்ளவும். 

 எண்ணெய்ப்பனைைின் போத்தி பகுதிைில் உழவு ணசய்ை ணசய்ைக்கூைோது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



மார்ச் 2022 

பின்பற்றப்பட வவண்டிய நடடமுடறகள் 

 எண்ணெய்ப்பனைனை 9 மீ இனைணெளிைில் அறுக ோெ அல்லது சதுர 
முனைைில் நைவு ணசய்து நீர்ப்போய்ச்சவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நோனளக்கு 250 லிட்ைர் நீர் என்ை அளெில் 
நீர்ப்போசைம் ணசய்ைவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு மோதோந்திர உரமோ  ஒரு ஏக் ருக்கு 5  ிகலோ யூரிைோ, 3 
 ிகலோ டிஎபி மற்றும் 5  ிகலோ எம்ஓபி என்ை அளெில் போசைெழி (fertigation) 
மூலம் உரமிைவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் முதல் 3 ஆண்டு ள் ெனர பூ நீக்கும்  ருெி மூலம் ஆண் 
மற்றும் ணபண் பூக் னள நீக் வும். 

 பனைைின் போத்திப்பகுதிைில் துண்ைோக் ப்பட்ை இனல ள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் 
ணெற்று பழக்குனல னளக் ண ோண்டு மூைோக்ன  உருெோக் வும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் உளினை (chisel) ண ோண்டும் முதிர் கதோப்பு ளில் அலுமிைிை 
 ம்பத்தில் (aluminium pole) ணபோருத்தப்பட்டுள்ள அரிெோனளக்ண ோண்டும் 
பழக்குனல னள அறுெனை ணசய்ைவும். அவ்ெோறு அறுெனை ணசய்யும் கபோது 
பழக்குனல ளின்  ோம்பு 5 ணச.மீ. க்கு மி ோமல் போர்த்துக்ண ோள்ளவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு அடியுரமோ  ஒரு பனைக்கு 650  ிரோம் யூரிைோ, 940  ிரோம் 
எஸ்எஸ்பி, 500  ிரோம் எம்ஓபி என்ை அளெிகலோ அல்லது மண் மற்றும் இனல 
ஊட்ைச்சத்து பகுப்போய்வு அடிப்பனைைிகலோ உரமிைவும். 

 எண்ணெய்ப்பனைைின் போத்தி பகுதிைில் உழவு ணசய்ை ணசய்ைக்கூைோது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ஏப்ரல் 2022 

பின்பற்றப்பட வவண்டிய நடடமுடறகள் 

 பனைைின் இளம்பருெத்தில் போத்தி பகுதிைில் செப்னபனை பசுந்தோள் உரமோ  
ெினதக் வும். 

 முதிர் கதோப்பு ளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நோனளக்கு 265 லிட்ைர் நீர் என்ை அளெில் 
நீர்ப்போசைம் ணசய்ைவும். 

  ினளகபோகசட் அம்கமோைிைோ / போரோகுெோட்  னளக்ண ோல்லினை ஒரு லிட்ைர் 
தண்ெரீுக்கு 2.5 மிலி என்ை அளெில்  லந்து பனைைின் போத்தி பகுதிைில் 
ணதளிக் வும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு மோதோந்திர உரமோ  ஒரு ஏக் ருக்கு 5  ிகலோ யூரிைோ, 3 
 ிகலோ டிஎபி மற்றும் 5  ிகலோ எம்ஓபி என்ை அளெில் போசைெழி (fertigation) 
மூலம் உரமிைவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் முதல் 3 ஆண்டு ள் ெனர பூ நீக்கும்  ருெி மூலம் ஆண் 
மற்றும் ணபண் பூக் னள நீக் வும். 

 பனைைின் போத்திப்பகுதிைில் துண்ைோக் ப்பட்ை இனல ள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் 
ணெற்று பழக்குனல னளக் ண ோண்டு மூைோக்ன  உருெோக் வும். 

 மண் மற்றும் இனல மோதிரினை ஊட்ைச்சத்து பகுப்போய்வு ஆய்வுக்கு அனுப்பவும். 
 இளந்கதோப்பு ளில் உளினை (chisel) ண ோண்டும் முதிர் கதோப்பு ளில் அலுமிைிை 

 ம்பத்தில் (aluminium pole) ணபோருத்தப்பட்டுள்ள அரிெோனளக்ண ோண்டும் 
பழக்குனல னள அறுெனை ணசய்ைவும். அவ்ெோறு அறுெனை ணசய்யும் கபோது 
பழக்குனல ளின்  ோம்பு 5 ணச.மீ. க்கு மி ோமல் போர்த்துக்ண ோள்ளவும். 

 எண்ணெய்ப்பனைைின் போத்தி பகுதிைில் உழவு ணசய்ைக்கூைோது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



வம 2022 

பின்பற்றப்பட வவண்டிய நடடமுடறகள் 

 இளந்கதோப்பு ளில் பனைைின் போத்தி பகுதிைில் செப்னபனை பசுந்தோள் உரமோ  
ெினதக் வும்  

 முதிர் கதோப்பு ளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நோனளக்கு 265 லிட்ைர் நீர் என்ை 
அளெிலும்  டும்க ோனை  ோலத்தில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நோனளக்கு 350 லிட்ைர் 
நீர் என்ை அளெிலும் நீர்ப்போசைம் ணசய்ைவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு மோதோந்திர உரமோ  ஒரு ஏக் ருக்கு 5  ிகலோ யூரிைோ, 3 
 ிகலோ டிஎபி மற்றும் 5  ிகலோ எம்ஓபி என்ை அளெில் போசைெழி (fertigation) 
மூலம் உரமிைவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் முதல் 3 ஆண்டு ள் ெனர பூ நீக்கும்  ருெி மூலம் ஆண் 
மற்றும் ணபண் பூக் னள நீக் வும். 

 பனைைின் போத்திப்பகுதிைில் துண்ைோக் ப்பட்ை இனல ள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் 
ணெற்று பழக்குனல னளக் ண ோண்டு மூைோக்ன  உருெோக் வும். 

 கதனெக்க ற்ப மட்னை / இனல நீக் ம்  ணசய்ைவும் கமலும் குனைந்தபட்சம் ஒரு 
பனைைில் 35 இனல ள் உள்ளெோறு போர்த்துக்ண ோள்ளவும். 

 ஏப்ரல் மோதத்தில் மண் மற்றும் இனல மோதிரினை கச ரித்து ஊட்ைச்சத்து 
பகுப்போய்வு அனுப்போதிருந்தோல் இப்ணபோழுது கச ரித்து அனுப்பவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் உளினை (chisel) ண ோண்டும் முதிர் கதோப்பு ளில் அலுமிைிை 
 ம்பத்தில் (aluminium pole) ணபோருத்தப்பட்டுள்ள அரிெோனளக்ண ோண்டும் 
பழக்குனல னள அறுெனை ணசய்ைவும். அவ்ெோறு அறுெனை ணசய்யும் கபோது 
பழக்குனல ளின்  ோம்பு 5 ணச.மீ. க்கு மி ோமல் போர்த்துக்ண ோள்ளவும். 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ஜூன் 2022 

பின்பற்றப்பட வவண்டிய நடடமுடறகள் 

 எண்ணெய்ப்பனைனை 9 மீ இனைணெளிைில் அறுக ோெ அல்லது சதுர 
முனைைில் நைவு ணசய்து நீர்ப்போய்ச்சவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நோனளக்கு 220 லிட்ைர் நீர் என்ை 
அளெிகலோ அல்லது மனழப்ணபோழிவு / மண் ஈரப்பத்த்னத ணபோருத்து கதனெைோை 
அளவு நீர்ப்போசைம் ணசய்ைவும். 

 செப்னபனை அறுெனை ணசய்து பனைைின் போத்திப்பகுதிைில் மூைோக் ோ  
இைவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு மோதோந்திர உரமோ  ஒரு ஏக் ருக்கு 5  ிகலோ யூரிைோ, 3 
 ிகலோ டிஎபி மற்றும் 5  ிகலோ எம்ஓபி என்ை அளெில் போசைெழி (fertigation) 
மூலம் உரமிைவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு அடியுரமோ  ஒரு பனைக்கு 650  ிரோம் யூரிைோ, 940  ிரோம் 
எஸ்எஸ்பி, 500  ிரோம் எம்ஓபி என்ை அளெிகலோ அல்லது மண் மற்றும் இனல 
ஊட்ைச்சத்து பகுப்போய்வு அடிப்பனைைிகலோ உரமிைவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் முதல் 3 ஆண்டு ள் ெனர பூ நீக்கும்  ருெி மூலம் ஆண் 
மற்றும் ணபண் பூக் னள நீக் வும். 

 ணமோட்டு அழு ல் கநோனைக்  ட்டுப்படுத்த குகளோகரோதகலோைில் 10  ிரோமுக்கு 
ஒரு லிட்ைர் தண்ெரீ் என்ை அளெில்  லந்து (100-250 மி.லி.  னரசனல 
தனலப்பகுதிைின் நடுெில்) ணதளிக் வும். 

  ோண்ைோமிரு  ெண்டு னள  ட்டுப்படுத்த 20  ிரோம் ஃகபோகரட்னை 
துனளைிைப்பட்ை சிைிை னப ளில் அனைத்து பனைைின் தனலப்பகுதிைில் 
னெக் வும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் உளினை (chisel) ண ோண்டும் முதிர் கதோப்பு ளில் அலுமிைிை 
 ம்பத்தில் (aluminium pole) ணபோருத்தப்பட்டுள்ள அரிெோனளக்ண ோண்டும் 
பழக்குனல னள அறுெனை ணசய்ைவும். அவ்ெோறு அறுெனை ணசய்யும் கபோது 
பழக்குனல ளின்  ோம்பு 5 ணச.மீ. க்கு மி ோமல் போர்த்துக்ண ோள்ளவும். 

 

 

 

 

 

 

 



ஜூடை 2022 

பின்பற்றப்பட வவண்டிய நடடமுடறகள் 

 எண்ணெய்ப்பனைனை 9 மீ இனைணெளிைில் அறுக ோெ அல்லது சதுர 
முனைைில் நைவு ணசய்து நீர்ப்போய்ச்சவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நோனளக்கு 120 லிட்ைர் நீர் என்ை 
அளெிகலோ அல்லது மனழப்ணபோழிவு / மண் ஈரப்பத்த்னத ணபோருத்து கதனெைோை 
அளவு நீர்ப்போசைம் ணசய்ைவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு மோதோந்திர உரமோ  ஒரு ஏக் ருக்கு 5  ிகலோ யூரிைோ, 3 
 ிகலோ டிஎபி மற்றும் 5  ிகலோ எம்ஓபி என்ை அளெில் போசைெழி (fertigation) 
மூலம் உரமிைவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் முதல் 3 ஆண்டு ள் ெனர பூ நீக்கும்  ருெி மூலம் ஆண் 
மற்றும் ணபண் பூக் னள நீக் வும். 

 ணமோட்டு அழு ல் கநோனைக்  ட்டுப்படுத்த குகளோகரோதகலோைில் 10  ிரோமுக்கு 
ஒரு லிட்ைர் தண்ெரீ் என்ை அளெில்  லந்து (100-250 மி.லி.  னரசனல 
தனலப்பகுதிைின் நடுெில்) ணதளிக் வும். 

  ோண்ைோமிரு  ெண்டு னள  ட்டுப்படுத்த 20  ிரோம் ஃகபோகரட்னை 
துனளைிைப்பட்ை சிைிை னப ளில் அனைத்து பனைைின் தனலப்பகுதிைில் 
னெக் வும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் உளினை (chisel) ண ோண்டும் முதிர் கதோப்பு ளில் அலுமிைிை 
 ம்பத்தில் (aluminium pole) ணபோருத்தப்பட்டுள்ள அரிெோனளக்ண ோண்டும் 
பழக்குனல னள அறுெனை ணசய்ைவும். அவ்ெோறு அறுெனை ணசய்யும் கபோது 
பழக்குனல ளின்  ோம்பு 5 ணச.மீ. க்கு மி ோமல் போர்த்துக்ண ோள்ளவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ஆகஸ்ட் 2022 

பின்பற்றப்பட வவண்டிய நடடமுடறகள் 

 எண்ணெய்ப்பனைனை 9 மீ இனைணெளிைில் அறுக ோெ அல்லது சதுர 
முனைைில் நைவு ணசய்து நீர்ப்போய்ச்சவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நோனளக்கு 100 லிட்ைர் நீர் என்ை 
அளெிகலோ அல்லது மனழப்ணபோழிவு / மண் ஈரப்பத்த்னத ணபோருத்து கதனெைோை 
அளவு நீர்ப்போசைம் ணசய்ைவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு மோதோந்திர உரமோ  ஒரு ஏக் ருக்கு 5  ிகலோ யூரிைோ, 3 
 ிகலோ டிஎபி மற்றும் 5  ிகலோ எம்ஓபி என்ை அளெில் போசைெழி (fertigation) 
மூலம் உரமிைவும். 

 ஒரு பனைக்கு நுண்ணூட்ைச்சத்துக் ளோை ணமக்ைசீிைம் சல்கபட் 250  ிரோம் 
மற்றும் கபோரோக்ஸ் 50  ிரோம் என்ை அளெில் இைவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் முதல் 3 ஆண்டு ள் ெனர பூ நீக்கும்  ருெி மூலம் ஆண் 
மற்றும் ணபண் பூக் னள நீக் வும். 

 பனைைின் போத்திப்பகுதிைில் துண்ைோக் ப்பட்ை இனல ள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் 
ணெற்று பழக்குனல னளக் ண ோண்டு மூைோக்ன  உருெோக் வும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் உளினை (chisel) ண ோண்டும் முதிர் கதோப்பு ளில் அலுமிைிை 
 ம்பத்தில் (aluminium pole) ணபோருத்தப்பட்டுள்ள அரிெோனளக்ண ோண்டும் 
பழக்குனல னள அறுெனை ணசய்ைவும். அவ்ெோறு அறுெனை ணசய்யும் கபோது 
பழக்குனல ளின்  ோம்பு 5 ணச.மீ. க்கு மி ோமல் போர்த்துக்ண ோள்ளவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



செப்டம்பர் 2022 

பின்பற்றப்பட வவண்டிய நடடமுடறகள் 

 எண்ணெய்ப்பனைனை 9 மீ இனைணெளிைில் அறுக ோெ அல்லது சதுர 
முனைைில் நைவு ணசய்து நீர்ப்போய்ச்சவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நோனளக்கு 145 லிட்ைர் நீர் என்ை 
அளெிகலோ அல்லது மனழப்ணபோழிவு / மண் ஈரப்பத்த்னத ணபோருத்து கதனெைோை 
அளவு நீர்ப்போசைம் ணசய்ைவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு மோதோந்திர உரமோ  ஒரு ஏக் ருக்கு 5  ிகலோ யூரிைோ, 3 
 ிகலோ டிஎபி மற்றும் 5  ிகலோ எம்ஓபி என்ை அளெில் போசைெழி (fertigation) 
மூலம் உரமிைவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு அடியுரமோ  ஒரு பனைக்கு 650  ிரோம் யூரிைோ, 940  ிரோம் 
எஸ்எஸ்பி, 500  ிரோம் எம்ஓபி என்ை அளெிகலோ அல்லது மண் மற்றும் இனல 
ஊட்ைச்சத்து பகுப்போய்வு அடிப்பனைைிகலோ உரமிைவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் முதல் 3 ஆண்டு ள் ெனர பூ நீக்கும்  ருெி மூலம் ஆண் 
மற்றும் ணபண் பூக் னள நீக் வும். 

 பனைைின் போத்திப்பகுதிைில் துண்ைோக் ப்பட்ை இனல ள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் 
ணெற்று பழக்குனல னளக் ண ோண்டு மூைோக்ன  உருெோக் வும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் உளினை (chisel) ண ோண்டும் முதிர் கதோப்பு ளில் அலுமிைிை 
 ம்பத்தில் (aluminium pole) ணபோருத்தப்பட்டுள்ள அரிெோனளக்ண ோண்டும் 
பழக்குனல னள அறுெனை ணசய்ைவும். அவ்ெோறு அறுெனை ணசய்யும் கபோது 
பழக்குனல ளின்  ோம்பு 5 ணச.மீ. க்கு மி ோமல் போர்த்துக்ண ோள்ளவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



அக்வடாபர் 2022 

பின்பற்றப்பட வவண்டிய நடடமுடறகள் 

 எண்ணெய்ப்பனைனை 9 மீ இனைணெளிைில் அறுக ோெ அல்லது சதுர 
முனைைில் நைவு ணசய்து நீர்ப்போய்ச்சவும். 

 னபப்புழு / இனல உண்ணும்  ம்பளிப்பூச்சி தோக்குதனல  ண் ோைிக் வும், 
ணதன்பட்ைோல் லோம்ைோ னசஹோகலோத்ரின் ஒரு மிலிக்கு ஒரு லிட்ைர் தண்ெரீ் 
என்ை அளெில்  லந்து ணதளிக் வும். 

 முதிர் கதோப்பு ளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நோனளக்கு 140 லிட்ைர் நீர் என்ை 
அளெிகலோ அல்லது மனழப்ணபோழிவு / மண் ஈரப்பத்த்னத ணபோருத்து கதனெைோை 
அளவு நீர்ப்போசைம் ணசய்ைவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு மோதோந்திர உரமோ  ஒரு ஏக் ருக்கு 5  ிகலோ யூரிைோ, 3 
 ிகலோ டிஎபி மற்றும் 5  ிகலோ எம்ஓபி என்ை அளெில் போசைெழி (fertigation) 
மூலம் உரமிைவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் முதல் 3 ஆண்டு ள் ெனர பூ நீக்கும்  ருெி மூலம் ஆண் 
மற்றும் ணபண் பூக் னள நீக் வும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் உளினை (chisel) ண ோண்டும் முதிர் கதோப்பு ளில் அலுமிைிை 
 ம்பத்தில் (aluminium pole) ணபோருத்தப்பட்டுள்ள அரிெோனளக்ண ோண்டும் 
பழக்குனல னள அறுெனை ணசய்ைவும். அவ்ெோறு அறுெனை ணசய்யும் கபோது 
பழக்குனல ளின்  ோம்பு 5 ணச.மீ. க்கு மி ோமல் போர்த்துக்ண ோள்ளவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் ஊடுபைிர் பைிரிைலோம். 
 எண்ணெய்ப்பனைைின் இனல னள ணெட்ைக்கூைோது,  ட்டினெக் க்கூைோது, 

போத்தி பகுதிைில் உழவு ணசய்ைக்கூைோது கமலும் ஊடுபைிர் ள் பைிரிைக்கூைோது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



நவம்பர் 2022 

பின்பற்றப்பட வவண்டிய நடடமுடறகள் 

 எண்ணெய்ப்பனைனை 9 மீ இனைணெளிைில் அறுக ோெ அல்லது சதுர 
முனைைில் நைவு ணசய்து நீர்ப்போய்ச்சவும். 

 ணமோட்டு அழு ல் கநோனைக்  ட்டுப்படுத்த குகளோகரோதகலோைில் 10  ிரோமுக்கு 
ஒரு லிட்ைர் தண்ெரீ் என்ை அளெில்  லந்து (100-250 மி.லி.  னரசனல 
தனலப்பகுதிைின் நடுெில்) ணதளிக் வும். 

  ோண்ைோமிரு  ெண்டு னள  ட்டுப்படுத்த 20  ிரோம் ஃகபோகரட்னை 
துனளைிைப்பட்ை சிைிை னப ளில் அனைத்து பனைைின் தனலப்பகுதிைில் 
னெக் வும். 

 ஏப்ரல் / கம மோதத்தில் மண் மற்றும் இனல மோதிரினை கச ரித்து ஊட்ைச்சத்து 
பகுப்போய்வு அனுப்போதிருந்தோல் இப்ணபோழுது கச ரித்து அனுப்பவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நோனளக்கு 170 லிட்ைர் நீர் என்ை 
அளெிகலோ அல்லது மனழப்ணபோழிவு / மண் ஈரப்பத்த்னத ணபோருத்து கதனெைோை 
அளவு நீர்ப்போசைம் ணசய்ைவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு மோதோந்திர உரமோ  ஒரு ஏக் ருக்கு 5  ிகலோ யூரிைோ, 3 
 ிகலோ டிஎபி மற்றும் 5  ிகலோ எம்ஓபி என்ை அளெில் போசைெழி (fertigation) 
மூலம் உரமிைவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் முதல் 3 ஆண்டு ள் ெனர பூ நீக்கும்  ருெி மூலம் ஆண் 
மற்றும் ணபண் பூக் னள நீக் வும். 

 பனைைின் போத்திப்பகுதிைில் துண்ைோக் ப்பட்ை இனல ள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் 
ணெற்று பழக்குனல னளக் ண ோண்டு மூைோக்ன  உருெோக் வும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் உளினை (chisel) ண ோண்டும் முதிர் கதோப்பு ளில் அலுமிைிை 
 ம்பத்தில் (aluminium pole) ணபோருத்தப்பட்டுள்ள அரிெோனளக்ண ோண்டும் 
பழக்குனல னள அறுெனை ணசய்ைவும். அவ்ெோறு அறுெனை ணசய்யும் கபோது 
பழக்குனல ளின்  ோம்பு 5 ணச.மீ. க்கு மி ோமல் போர்த்துக்ண ோள்ளவும். 

 இனல னள ணெட்ைக்கூைோது மற்றும்  ட்டினெக் க்கூைோது. 

 

 

 

 

 

 

 



டிெம்பர் 2022 

பின்பற்றப்பட வவண்டிய நடடமுடறகள் 

 எண்ணெய்ப்பனைனை 9 மீ இனைணெளிைில் அறுக ோெ அல்லது சதுர 
முனைைில் நைவு ணசய்து நீர்ப்போய்ச்சவும். 

 ணமோட்டு அழு ல் கநோனைக்  ட்டுப்படுத்த குகளோகரோதகலோைில் 10  ிரோமுக்கு 
ஒரு லிட்ைர் தண்ெரீ் என்ை அளெில்  லந்து (100-250 மி.லி.  னரசனல 
தனலப்பகுதிைின் நடுெில்) ணதளிக் வும். 

 முதிர் கதோப்பு ளில் ஒரு பனைக்கு ஒரு நோனளக்கு 160 லிட்ைர் நீர் என்ை 
அளெிகலோ அல்லது மனழப்ணபோழிவு / மண் ஈரப்பத்த்னத ணபோருத்து கதனெைோை 
அளவு நீர்ப்போசைம் ணசய்ைவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு மோதோந்திர உரமோ  ஒரு ஏக் ருக்கு 5  ிகலோ யூரிைோ, 3 
 ிகலோ டிஎபி மற்றும் 5  ிகலோ எம்ஓபி என்ை அளெில் போசைெழி (fertigation) 
மூலம் உரமிைவும். 

 முதிர் கதோப்பு ளுக்கு அடியுரமோ  ஒரு பனைக்கு 650  ிரோம் யூரிைோ, 940  ிரோம் 
எஸ்எஸ்பி, 500  ிரோம் எம்ஓபி என்ை அளெிகலோ அல்லது மண் மற்றும் இனல 
ஊட்ைச்சத்து பகுப்போய்வு அடிப்பனைைிகலோ உரமிைவும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் முதல் 3 ஆண்டு ள் ெனர பூ நீக்கும்  ருெி மூலம் ஆண் 
மற்றும் ணபண் பூக் னள நீக் வும். 

 பனைைின் போத்திப்பகுதிைில் துண்ைோக் ப்பட்ை இனல ள், ஆண் மஞ்சரி மற்றும் 
ணெற்று பழக்குனல னளக் ண ோண்டு மூைோக்ன  உருெோக் வும். 

 இளந்கதோப்பு ளில் உளினை (chisel) ண ோண்டும் முதிர் கதோப்பு ளில் அலுமிைிை 
 ம்பத்தில் (aluminium pole) ணபோருத்தப்பட்டுள்ள அரிெோனளக்ண ோண்டும் 
பழக்குனல னள அறுெனை ணசய்ைவும். அவ்ெோறு அறுெனை ணசய்யும் கபோது 
பழக்குனல ளின்  ோம்பு 5 ணச.மீ. க்கு மி ோமல் போர்த்துக்ண ோள்ளவும். 

 இனல னள ணெட்ைக்கூைோது மற்றும்  ட்டினெக் க்கூைோது.  


