
திட்டத்தின் தலயப்பு  
திட்டத்தின்  பிரிவு : திடக்கறிவு மயாண்ல 

கள் :



மதலலான பபாருட்கள் :

•

•

பரிம ாதலனின் காய முன்மனற்ம லிலம் :
 ஒரு யாினில் நணல் ிபப்ப்ட்டு நீன் கமிவுகள் அதில் பாடப்ட்டு

காற்று புகாநல் மூடி வயக்கப்ட்டது வயல்க்கவபசல் அதன் நீது

வதிக்கப்ட்டது அன்றுவசனல்ாடுவதாடங்கப்ட்டது .

 22.11.13 அன்று ஒரு சிறு குச்சினின் மூம் பநப உள் நண் அகற்ப்ட்டு நீன்

கமிவுகள் அவத்தும் கிி யிடப்ட்டது .அப்பாது நீின் குதிப்

வாருட்கள் ாதி சிவதந்திவனில்இருந்தது .

 குவந்தது 15 நாட்கள் (07.12.2013) கமித்து முழுஉபநாக நாற்ப்ட்டது.



• திட்டத்தின் முடிவுகள்  நற்றும் உற்றுபாக்கல்  
•

அதிகநாக ிமல்  இடப்ட்டுள்  குதி ஊட்டச் சத்துக்கின்  அதிக 
அவய காட்டுகிது .

1.டுிவத் தன்வந pH=7.

2.பதவயனா pH-இன் நதிப்பு - 6.5
-7.5
 (Recommended value)

3.நீன் கமிவு  உபத்தின் pH = 7.35

 இந்த pH  யிகிதத்தில் 
N,P,K,S,Ca,Mg பான் 
நுண்  ஊட்ட வாருட்கள் 
,வருந ஊட்ட வாருட்கள் 
,நண்ணில் (நீன் கமிவு உபம்) 
அதிகம் காணப்டுகிது

பபருஊட்ட பபாருட்கள்



ல.


ண்

தனிம் ீன்
கறிலில்
உள்ர
பபாருட்
கரின்
 தலதீம்

உயர்ந்த
பபாருட்கரின்
ப மிவு
 தலதீம்
 (Recommended 

value)

1 லநட்ஜன் 25.9% 14-20

2 பாஸ்பஸ் 384.9(ppm) 100-150

3 பபாட்ட ிம் 235(ppm) 150-200

4 க்ன ீிம் 5.47(ppm) 0.2%

5 கால் ிம் 34.20% 0.5%

6 காப்பர் 4.23% 5%

7  ல்பர் 152.7(ppm) -

8  ிங்க் 7.89(ppm) -

9 ாங்கனஸீ் 6.26(ppm) -

ஊட்டப் வாருட்கின் வசிவு ப டிின்  லரர்ச் ி ற்றும் ாற்மம் 

ல.


ண்

மததி  மநம் உம்

1 10.12.2013 காலய 2  inches

2 15.12.2013 ாலய 3  inches

3 20.12.2013 காலய 5  inches

4 25.12.2013 காலய 7 inches

5 30.12.2013 காலய 8 inches(2 
கிலர )

6 05.01.2014 காலய 9 Inches

7 11.01.2014 காலய 12 inches (3 
கிலர )

8 15.01.2014 காலய 13 inches

9 20.01.2014 காலய 15 inches (5 
கிலர )

10 25.01.2014 ாலய 17 inches

11 31.01.2014 காலய 18 inches(8 
கிலர )

12 03.02.2014 காலய 18.7 inches



ஒப்புக்வகாள்ளுதல் 
மகாகியா 

சுங்கச் ாலடி  ீன்  அங்காடி
 

இந்த அமி லாய்ப்பிற்கு உதலி
ாநகாட் ி ஆலைர் அலர்களுக்கும்
,உதலி கல்லி அலுலயர்
அலர்களுக்கும் ற்றும் பள்ரி தலயல
ஆ ிரில அலர்களுக்கும் ங்கரின்
னார்ந்த நன்மில பதரிலித்துக்
பகாள்கிமமாம்.

உத்திற்கு மதலலான மூயப்
பபாருட்கலர  அரித்த  திருதி. 
மகாகியாலிற்கு  நன்மில 
பதரிலித்துக்  பகாள்கிமமாம் . 
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