
அதிக ெவபபநிைல தாககததிைன கடடபபடததம ெதாழிலநடபஙகள
ெநல 

1. இைல வழி ெதளிபபாக 3 சதவிகிதம கோயாலன (Kaolin) அலலத 1 சதவிகிதம ெபாடடாசியம 
கோளாைரட கைரசைல கறிபபிடட வளரசசி பரவம மைறோய தர கடடம, கதிர உரவாகம 
மறறம பககம பரவததில ெதளிககோவணடம.
2. பி.பி.எப.எம. (ெமதைதோலா பாகடாியம) நணணயிர உரம (PPFM) பயனபடதத ோவணடம  
(விைத ோநரததி ெசயய - 5 கிோலா விைதகக 200 கிராம, அடயரமாக மணணில இட எகடரகக      2 
கிோலா, இைல வழி ெதளிபபாக எகடரகக 500 மிலல லடடர வதம கதிர உரவாகம மறறம 
பககம பரவததில ெதளிகக ோவணடம)  
3. இைல வழி ெதளிபபாக 2 சதவிகிதம ோமாோனா அோமானியம பாஸோபட மறறம 1 சதவிகிதம 
ெபாடடாசியம கோளாைரட கைரசைல பபபதறக 15 நாடகள மனபாக மறறம பககம பரவததில 
ெதளிபபதன மலம தானிய எைட மறறம உறபததிைய அதிகாிககலாம.  
4. கறைவ படடததில இைல வழி ெதளிபபாக 1 சதவிகிதம ெபாடடாசியம கோளாைரட + 
5 0 0 பிபிஎம ைசகோகாெசல (CCC) பயிர  வளரசசி பரவததில (தர கடடம மறறம கதிர 
உரவாகம) ெதளிகக ோவணடம  

பயறவைக
1. இைடபபரவ வறடசி ோமலாணைமயாக ரபி பரவததில 2 சதவிகிதம ெபாடடாசியம 
கோளாைரட மறறம 100 பி.பி.எம. ோபாரான ெதளிபபதன மலம அதிக மகசல ெபற மடயம.
2. இைல வழி ெதளிபபாக TNAU பயற ஒணடைர ஏககரகக 2 கிோலா வதம ப பககத ெதாடஙகம 
பரவததில அளிபபதன மலம ப உதிரதல கைறதத, அதிக மகசல மறறம வறடசிைய தாஙகி 
வளரகிறத. 
3. இைல வழி ெதளிபபாக ஒர லடடர தணணீாில என.ஏ.ஏ. (NAA) 40 பி.பி.எம. (40 மிலல கிராம) 
அலலத சாலசிலக அமிலம (Salicylic acid) 100 மிலல  கிராம கலநத பககம பரவததிலம 
மறறம 15 நாடகள கழிததம ெதளிககோவணடம

கரமப 
1. இைல வழி ெதளிபபாக ெபாடடாஷ 2.5 சதவிகிதம மறறம யாியா 2.5 சதவிகிதம கைரசைல 
வறடசி காலஙகளில 15 நாடகள இைடெவளியில ெதளிககோவணடம
2. நடவ ெசயத 120 ம நாள கடதலாக எகடரகக 1 2 5 கிோலா ெபாடடாஷ  மணணில இட 
ோவணடம
3. TNAU கரமப பஸடைர எகடரகக 1.0, 1.5 மறறம 2 கிோலா எனற அளவில 200 லடடர 
தணணீாில கலநத விைததத 45, 60 மறறம 75-ம நாள இைல வழி ெதளிபபாக அளிபபதன மலம 
கரமபின வளரசசி, எைட, கணவின நீளம, மகசல, இனிபபத தனைம மறறம வறடசிைய தாஙகம 
தனைமைய அதிகாிககலாம. 
4. இைல வழி ெதளிபபாக 6 சதவிகிதம கோயாலன (Kaolin) (60 கிராம கோயாலன 1 லடடர 
தணணீரகக) ெதளிதத நீரதோதைவயிைனக கைறககலாம.
5. கைடசி உழவின ெபாழத ெதனைன நாரககழிவ எகடரகக 25 டன மணணில இட ோவணடம
6. காயநத ோசாைககைள 5 வத மாதம உாிதத கரமப வாிைசகக இைடோய பரபப ோவணடம

நிலககடைல 
1. நிலககடைலயில பைவ தகக ைவததல, ெநறற நிரபபதல மறறம வறடசிையத தாஙகம 
தனைமைய அதிகாிகக TNAU நிலககடைல ாிச எகடரகக 5.0 கிோலா (ஒவெவார ெதளிபபிறகம) 
எனற அளவில 500 லடடர தணணீாில கலநத இரணட ெதளிபபாக விைததத 35-ம நாள (50 
சதவிகிதம பககம சமயததில) மறறம விைததத 45-ம நாள (காய மறறம பரவம) 
ெதளிககோவணடம.
2. பாலததீன ெகாணட பாலததீன நிலபோபாரைவ ஈரப பாதகாபப மடடம ோபாட ோவணடம 

பரததி 
1. TNAU பரததி பளைஸ ஏககரகக 2.5 கிோலா எனற அளவில 200 லடடர தணணீாில கலநத 
இைல வழி ெதளிபபாக அளிபபதன மலம ப உதிரதல கைறதத, காய ெவடததல, விைத பரததி 
மகசல அதிகாிதத மறறம வறடசிையத தாஙகம தனைமைய அளிககிறத. 



2. ோகாைட இறைவ (மாசிபபடடம) பரததிகக (திரவிலலபபததர பகதிகக) ஒர சத ெபாடடாஷ 
கைரசைல விைததத 50 மறறம 70 ம நாடகளில ெதளிபபதன மலம நலல பலன ெபறலாம.
3. இைல வழி ெதளிபபாக எனஏஏ (NAA) 40 பிபிஎம ( 4 மிலல பிளாோனாபினஸ / 4.5 லடடர 
தணணீர) கைரசைல ெமாடடவிடம பரவததில (விைததத 60 ம நாள) மதல மைற ெதளிதத ஒர 
மாதம கழிதத இரணடாவத மைற (விைததத 90 ம நாள) ெதளிபபதன மலம ெமாடடகள 
உதிரவத கைறதத காயகள அதிகம பிடகக உதவகிறத.

மககாசோசாளம 
TNAU மககாசோசாள ோமகசிம (TNAU Maize Maxim) 3 கிோலா எனற அளவில 200 லடடர தணணீாில 
கலநத இைல வழி ெதளிபபாக கதிர அரமபம தரணததில ெதளிபபதன மலம கதிர அதிகம பிடதத, 
மகசல அதிகாிதத மறறம வறடசிைய தாஙகம தனைம அளிககிறத.  

தடைடபபயிற 
இைல வழி ெதளிபபாக 5 0 0 பிபிஎம ைசகோகாெசலைல (CCC) அலலத ஜிபரலக அமிலம (GA3) 
50 பிபிஎம கைரசைல பககம பரவததிலம ெதளிபபதினால மகசைல அதிகாிகக ெசயயலாம.

தககாளி 
1. இைல வழி ெதளிபபாக டைரயாோகானடனால (Triacontanol) 1 பிபிஎம எனற அளவில நாறற 
நடட 15 ம நாள மறறம பககம தரணததில ெதளிபபதினால மகசைல அதிகாிகக ெசயயலாம.
2. இைல வழி ெதளிபபாக 0.5 சதவிகிதம தததநாக சலோபட கைரசைல நடட 40, 50 மறறம 60 ம 
நாளில ெதளிபபதனால பககள, பிஞசகள உதிரவைதத தடககவம, பககள விடவைதத தணடவம 
ெசயயலாம.

ெவணைட 
1. இைல வழி ெதளிபபாக ஒர சதவிகிதம யாியா மறறம ஒர சதவிகிதம மீயோரட ஆப 
ெபாடடாஷ (10 கிராம ஒர லடடர நீாில கைரதத) கைரசைல விைததத 30, 45 மறறம 60 வத 
நாளில ெதளிபபதன மலம விைளசசைல அதிகபபடததலாம.
2. கலபப ரகஙகளகக இைல வழி  ெதளிபபாக 0.5 சதவிகிதம கைரயம உரஙகளான பாலஃபட 
(19:19:19) கைரசைல நாறற நடட 30 ம நாள பிறக 1 0 நாள கழிதத இரணடாவத மைறயாக 
ெதளிபபதன மலம விைளசசைல அதிகபபடததலாம.

கததாி 
1. இைல வழி ெதளிபபாக டைரயாோகானடனால (Triacontanol) 2 பிபிஎம மறறம ோசாடயம 
ோபாோரட அலலத ோபாராகஸ கைரசைல (35 மிலல கிராம ஒர லடடர நீரடன) நாறற நடட 
1 5 நாடகள கழிதத ஒர மைறயம, பிறக பககள ோதானறம பரவததிலம ெதளிபபதன மலம 
மகசைல அதிகாிககலாம.

2. கரபப நிற பாலததீன ெகாணட பாலததீன நிலபோபாரைவ (Mulch) ஈரப பாதகாபப மடடம 
ோபாட ோவணடம 

மிளகாய 
1. இைல வழி ெதளிபபாக 1 சதவிகிதம ெபாடடாசியம சலோபட கைரசைல ெதளிபபதன மலம 
பககள, பிஞசகள விடவைதத தணடம. 

2. இைல வழி ெதளிபபாக டைரயாோகானடனால (Triacontanol) 1.25 மில ஒர லடடர நீரடன 
கலநத நாறற நடட 20, 40, 60 மறறம 80 ம நாளில ெதளிபபதன மலம பககள, பிஞசகள 
விடவைதத தணட மடயம. 
3. இைல வழி ெதளிபபாக என.ஏ.ஏ. 10 மிலல கிராம ஒர லடடர நீர எனற அளவில கலநத 
நாறற நடட 6 0 நாளில ஒர மைறயம ோமலம 3 0 நாடகளககப பிறக இரணடாவத மைறயம 
ெதளிபபதன மலம பககள, பிஞசகள உதிரவைதத தடககவம, பககள விடவைதத தணட 
மடயம.



மரவளளிககிழஙக
1. இைல வழி ெதளிபபாக பாிநதைரககபபடட 5 0 0 லடடர தணணீைர மாைல ோவைளயில 
வாரததிறக இரணட மைற ெதளிபபதன மலம மரம பததயிர ெபற மடயம.
2. இைல வழி ெதளிபபாக 0.5 சதவிகிதம கைரயம உரஙகளான பாலஃபட (19:19:19) + 
0.5 சதவிகிதம இரமப சலோபட + 0.25 சதவிகிதம தததநாக சலோபட எனற அளவில கலநத 
15 நாடகள இைடெவளியில இரணட மைற ெதளிபபதன மலம ெசட பததயிர ெபற மடயம.

மா
1. இைல வழி ெதளிபபாக பாிநதைரககபபடட 5 0 0 லடடர தணணீைர மாைல ோவைளயில 
ெதளிபபதன மலம அதிக ெவபபநிைல தாககததிைன கைறககலாம 
3. பழதோதாடடததில பிபரவாி மதல ோம மாதம வைர காறற தடபபாைண (shelter belt) 
பயனபடததவதால அதிக ெவபபநிைல தாககததிைன கைறககலாம 
4. இைல வழி ெதளிபபாக 0.5 சதவிகிதம கைரயம உரஙகளான பாலஃபட (19:19:19) + 
0.5 சதவிகிதம இரமப சலோபட + 0.25 சதவிகிதம தததநாக சலோபட + 0.3 சதவிகிதம ோபாராகஸ 
எனற அளவில கலநத 1 5 நாடகள இைடெவளியில இரணட மைற ெதளிபபதன மலம மரம 
பததயிர ெபற மடயம.
5. இைல வழி ெதளிபபாக 2 சதவத ெபாடடாசியம ைநடோரட ( 2 0 கிராம லடடர ஒனறகக) 
கைரசைல பிஞச பரவததில ெதளிபபதன மலம காய பிடபப திறைன அதிகபபடததலாம  
6. பிபரவாி மாதததில, பககாத மரஙகளகக 0.5 சத யாியா (5 கிராம லடடர ஒனறகக) அலலத 
1 சதவத ெபாடடாசியம ைநடோரட (10 கிராம லடடர ஒனறகக) கைரசைல ெதளிககோவணடம
7. இைல வழி  ெதளிபபாக என.ஏ.ஏ (NAA) 20 பி.பி.எம பககம பரவததில ெதளிபபதால 
பிஞசகள உதிரவத தடககபபடட காயபிடபப அதிகாிககம.
8. பழதோதாடடததின ெதனோமறக பகதியில தடபப அைமபபதன மலம ோநரடயாக சாிய ஒளி 
பழஙகளின மீத படவத கைறபபத மடடமிலலாமல சாிய ஒளி மறறம ெவபபநிைல 
தாககததிைனயம  கைறககலாம.
9. ெவபபமான மறறம வறணட காலஙகளில நிழல வைலகைள (Shade Nets or Shade frames) 
(நிழல 25-50 சதவிகிதம) பயனபடததவதால சாிய ஒளி மறறம ெவபபநிைல தாககததிைனயம 
கைறககலாம. அதிக நிழல (50 சதவததகக ோமல) அடதத வரம பரவததில காய பிடககம 
திறைன கைறததவிடம    

வாைழ 
1. 35 அலலத 55 ம நாள வயதைடய வாைழ தார மீத ஜிபரலக அமிலம (GA3) 50 பிபிஎம மனற 
மைற  ஒர நாள விடட ஒர நாள ெதளிபபதன மலம காயகளின அளவ மறறம எைட, தாாின 
எைட அதிகாிககம  
2. இைல வழி  ெதளிபபாக 0.5 சதவிகிதம தததநாக சலோபட + 0.1 சதவிகிதம ோபாாிக அமிலம + 
0.2 சதவிகிதம இரமப சலோபட + 0.2 சதவிகிதம காபபர சலோபட எனற அளவில கலநத நடட 3, 5 
மறறம 7 வத மாதம ெதளிபபதன மலம விைளசசைல அதிகபபடதத மடயம.

சீதா பழம 
1. ோகாைட காலஙகளில நில ோபாரைவ (Mulch) மறறம நீர பாயசசவதன மலம பழஙகள 
உதிரவைத தடகக மடயம.
2. இைல வழி ெதளிபபாக எனஏஏ (NAA) 20 பிபிஎம ( 4 . 5 லடடர தணணீரல 2 மிலல 
பிளாோனாபிகஸ) பககம பரவததில ஒர வார இைடெவளியில நானக மைற ெதளிபபதன மலம 
காய பிடககம திறைன அதிகபபடதத மடயம.
3. பககைள (உடோன மலரநத) 50 பிபிஎம ஜிபரலக அமிலததில (GA3) நைனதத எடபபதன மலம 
காய பிடககம திறன, கைறவான விைத ெகாணட பழம, பழஙகளின எைட மறறம அளவ 
அதிகபபடதத மடயம.
4. கரபப நிற பாலததீன ெகாணட பாலததீன அலலத இயறைக நிலபோபாரைவ (Organic Mulch) 
ஈரப பாதகாபப மடடம ோபாட ோவணடம 

சமபஙகி 
1. கமிழகைள 5 0 0 0 பிபிஎம ைசகோகாெசல (CCC) கைரசலல நைனதத எடபபதன மலம 
பககளின மகசைல அதிகாிககலாம 



2. இைல வழி  ெதளிபபாக 0.5 சதவிகிதம தததநாக சலோபட + 0.1 சதவிகிதம ோபாாிக அமிலம + 
0.2 சதவிகிதம இரமப சலோபட எனற அளவில கலநத ெதளிததல ோவணடம
3. இைல வழி  ெதளிபபாக 50-100 பிபிஎம ஜிபரலக அமிலம (GA3) நடட 40, 55 மறறம 60 ம 
நாளில ெதளிககோவணடம

மலலைக 
இைல வழி ெதளிபபாக 1 0 0 0 பிபிஎம ைசகோகாெசல (CCC) ெதளிபபதன மலம பககளின 
உறபததிைய தாிதபபடதத மடயம. 

கறிபப
ஒர சத கைரசல தயாாிபபதறக 10 கிராம எடதத ஒர லடடர தணணீாில கைரககோவணடம. 

ஒர பிபிஎம கைரசல தயாாிபபதறக ஒர மிலல கிராம எடதத ஒர லடடர தணணீாில அலலத 
கைரபபானில கைரககோவணடம.
                                                                              

                                                
                                                                                                        


