
   
    

1. சா�ப� ேநா�  (பி�ேல��னியா ெகா�லியா) 
    

 

 

 

 

மாநில�க�    ��கிய ப��வள!"#" 
ப$திக�    

ெவ&ேவ' மாத�க(�கான ேநாயி) த*விர� 

ஜனவ-    பி"ரவ-    மா!.    ஏ"ர�    ேம    ஜூ)    ஜூைல    ஆக3�    ெச"ட�ப!    அ�ேடாப!    நவ�ப!    6ச�ப!    

க!நாடக� ரா� நக!, ேகாலா!,  ஹாச) 
            

தமி9 நா� ேசல�, கி-:ணகி- 
            

ஆ<திர"பிரேதச� அன<த=!, சி>?!. க!@�             

ஒ6சா ேகாரா#�. திேயாக!. மB!பC. 
            

ேமD$ வ�காள� ம!சிதாபா>. மா�டா. பி!=� 
            

பீஹா!, ஜா!கF� எ�.பி.ராH, ராCசி             

அ3ஸா� ேஜா!ஹா� 
            

மணி"=! இ�பா� 
            

தி-#ரா அக!தலா             

நாகாலா<K திமா=!             

ேமகாலயா ேமகாலயா             

அLணா.சல"பிரேதச� அLணா.ச�             

மீேஜாரா� அ�Hவா�             

ஜ��-கா:மீ! பா�=!. மன3பா�, மி!$F�             

 

 

 க�ைமயான 
 ந�	தரமான 

 �ைறவான 

 

அறி$றிக� : இைலகளி) அ6"பாக>தி� ெவFணிற மாQ ேபா)ற தி���க� காண"ப��. 
தி���கேளா� ெதாட!#ைடய இைலகளி) ேமDபர"பி� ெவளிறிய காய�க� ேதா)'�. 
ெவFணிற> தி���க� நாளைடவி� சா�ப� பR"# நிறமாகி� கL"பாகிவி��. இைலக� மCசள நிறமாகி ஜ&Q ேபா)' 
மாறிவி�� 

க��"பா�: : உழவிய� க��"பா�: ம�ெப-.ெச6கைள அதிக இைடெவளி (90 ெச.மீ. x 90 ெச.மீ.) அ�லK இைண வ-ைச நடQ �ைறயி� [90+150) x 
60 ெச.மீ.] நடQ ெச�யQ�. 
இரசாயன� க��"பா�:  0.1%  கா!ப)டஸி� 50% நைன^� ?� (ெபவி36)) (2 கிரா� – ஒL லி�ட! தFண*!) அ�லK 0.2% ச�ஃப!; 
80% நைன^� ?� (ச�ஃெப�3) (2.5 கிரா� - ஒL லி�ட! தFண*!) ெதளி�கQ�. 

பாKகா"#�கால�: : ெபவி36) ெதளி>K 5-7 நா�க� கழி>K�. ச�ஃெப�3 ெதளி>K 10 நா�க� கழி>K� இைலகைள" #R�க(�$� ெகா��கQ�. 
 
 

இ<தியாவிe�ள ப��வள!"#" ப$திக(�கான ம�ெப- ேநா�க� பDறிய ஆF�� $றி"ேப�    



2. இைல"#�ளி ேநா� (ெச!ேகா3ேபாரா ேமா-ேகாலா) 
 

 

 

 

 

 

 

 

மாநில�க�    ��கிய ப��வள!"#" 
ப$திக�    

ெவ&ேவ' மாத�க(�கான ேநாயி) த*விர� 

ஜனவ-    பி"ரவ-    மா!.    ஏ"ர�    ேம    ஜூ)    ஜூைல    ஆக3�    ெச"ட�ப!    அ�ேடாப!    நவ�ப!    6ச�ப!    

க!நாடக� ரா� நக!, ேகாலா!,  ஹாச) 
            

தமி9 நா� ேசல�, கி-:ணகி-             

ஆ<திர"பிரேதச� அன<த=!, சி>?!. க!@� 
            

ஒ6சா ேகாரா#�. திேயாக!. மB!பC. 
            

ேமD$ வ�காள� ம!சிதாபா>. மா�டா. பி!=� 
            

பீஹா!, ஜா!கF� எ�.பி.ராH, ராCசி 
            

அ3ஸா� ேஜா!ஹா�             

மணி"=! இ�பா�             

தி-#ரா அக!தலா 
            

நாகாலா<K திமா=! 
            

ேமகாலயா ேமகாலயா             

அLணா.சல"பிரேதச� அLணா.ச�             

மீேஜாரா� அ�Hவா�             

ஜ��-கா:மீ! பா�=!. மன3பா�, மி!$F�             

 

 

 க�ைமயான 
 ந�	தரமான 

 �ைறவான 

 

அறி$றிக� : ஆர�ப>தி� இைலகளி) ேமDபர"பி� இைழம�களி) அழிவி) காரணமாக  பR"# நிற>தி� ஒR�கDற #�ளிக� ேதா)'�/ 
இ"#�ளிக� ெப-தாகி, ஒ)ேறாெடா)' இைண<K ெப-ய வ�ட வ6வ Kைளகளாக மா'�/ேநா� த*விரமானK� இைலக� 
மCசள; நிறமாகி உதி!<K வி�� 

க��"பா�: : உழவிய� க��"பா�: ம�ெப-.ெச6கைள அதிக இைடெவளி (90 ெச.மீ. x 90 ெச.மீ.) அ�லK இைண வ-ைச நடQ �ைறயி� [90 
+150) x 60 ெச.மீ.] நடQ ெச�யQ�. 
இரசாயன�  க��"பா�:  0.1%  கா!ப)டஸி� 50% நைன^� ?� (ெபவி36)) ஒL லி�ட! தFண*L�$ 2 கிரா� வ *த� கல<K 
ெதளி�கQ�. 

பாKகா"#�கால�: : ெபவி36) ெதளி>K 5-7 நா�க� கழி>K இைலகைள" #R�க(�$� ெகா��கQ�. 

 
 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

மாநில�க�    ��கிய ப��வள!"#" 
ப$திக�    

ெவ&ேவ' மாத�க(�கான ேநாயி) த*விர� 
ஜனவ-    பி"ரவ-    மா!.    ஏ"ர�    ேம    ஜூ)    ஜூைல    ஆக3�    ெச"ட�ப!    அ�ேடாப!    நவ�ப!    6ச�ப!    

க!நாடக� ரா� நக!, ேகாலா!,  ஹாச) 
            

தமி9 நா� ேசல�, கி-:ணகி- 
            

ஆ<திர"பிரேதச� அன<த=!, சி>?!. க!@� 
            

ஒ6சா ேகாரா#�. திேயாக!. மB!பC. 
            

ேமD$ வ�காள� ம!சிதாபா>. மா�டா. பி!=� 
            

பீஹா!, ஜா!கF� எ�.பி.ராH, ராCசி 
            

அ3ஸா� ேஜா!ஹா� 
            

மணி"=! இ�பா�             

தி-#ரா அக!தலா 
            

நாகாலா<K திமா=!             

ேமகாலயா ேமகாலயா             

அLணா.சல"பிரேதச� அLணா.ச�             

மீேஜாரா� அ�Hவா�             

ஜ��-கா:மீ! பா�=!. மன3பா�, மி!$F�             

 

 

 க�ைமயான 
 ந�	தரமான 

 �ைறவான 

 

அறி$றிக� : ஆர�ப>தி� இைலகளி) ேமDபர"பி� இைழம�களி) அழிவி) காரணமாக  பR"# நிற>தி� ஒR�கDற #�ளிக� ேதா)'�. 
இ"#�ளிக� ெப-தாகி, ஒ)ேறாெடா)' இைண<K ெப-ய ஒR�கDற  Kைளக� ேதா)'�. 

க��"பா�: : உழவிய� க��"பா�: ம�ெப-.ெச6கைள அதிக இைடெவளி (90 ெச.மீ. x 90 ெச.மீ.) அ�லK இைண வ-ைச நடQ �ைறயி� [90 +150) 
x 60 ெச.மீ.] நடQ ெச�யQ�.  இரசாயன�  க��"பா�: 0.1%  கா!ப)டஸி� 50% நைன^� ?� (ெபவி36)) ஒL லி�ட! 
தFண*L�$ 2 கிரா� வ *த� கல<K ெதளி�கQ�. ேநா� அதிகமாக இL<தா� 10 நா�க� கழி>K  இரFடா� ெதளி"# ெச�யQ�. 
    

பாKகா"#�கால�: : ெபவி36) ெதளி>K 5-7 நா�க� கழி>K இைலகைள" #R�க(�$� ெகா��கQ�. 
 

 

 

 

 

3. இைல"#�ளி ேநா� (ைமேராத*ஸிய� ேரா-ட�) 



 

 

 மாநில�க�    ��கிய ப��வள!"#" 
ப$திக�    

ெவ&ேவ' மாத�க(�கான ேநாயி) த*விர� 

 

ஜனவ-    பி"ரவ-    மா!.    ஏ"ர�    ேம    ஜூ)    ஜூைல    ஆக3�    ெச"ட�ப!    அ�ேடாப!    நவ�ப!    6ச�ப!    

க!நாடக� ரா� நக!, ேகாலா!,  ஹாச) 
            

தமி9 நா� ேசல�, கி-:ணகி- 
            

ஆ<திர"பிரேதச� அன<த=!, சி>?!. க!@� 
            

ஒ6சா ேகாரா#�. திேயாக!. மB!பC. 
            

ேமD$ வ�காள� ம!சிதாபா>. மா�டா. பி!=� 
            

பீஹா!, ஜா!கF� எ�.பி.ராH, ராCசி             

அ3ஸா� ேஜா!ஹா� 
            

மணி"=! இ�பா� 
            

தி-#ரா அக!தலா 
            

நாகாலா<K திமா=! 
            

ேமகாலயா ேமகாலயா             

அLணா.சல"பிரேதச� அLணா.ச�             

மீேஜாரா� அ�Hவா�             

ஜ��-கா:மீ! பா�=!. மன3பா�, மி!$F�             

 

 

 க�ைமயான 
 ந�	தரமான 

 �ைறவான 

 

அறி$றிக� : இைலகளி) கீ9பர"பி� சிறிய அ�லK ந�>தர அளQ�ள ெவ�ெவ� ேபா)ற கLநிற #�ளிக� காண"ப��. இ"#�ளிக� ெப-தாகி, 
ஒ)ேறாெடா)' இைண<K இைலகளி) அ6"பாக� �RவK� பரQ�. அதிக பாதி"பிD$�ளான  இைலக� மCசள; நிறமாகி  
�)i�6ேய உதி!<K வி��. 

க��"பா�: : உழவிய� க��"பா�  :   ம�ெப-.ெச6கைள அதிக இைடெவளி (90 ெச.மீ. x 90 ெச.மீ.  ) அ�லK இைண வ-ைச நடQ �ைறயி�  [90 
+150) x 60 ெச.மீ.  ]   நடQ ெச�யQ�. 
இரசாயன�  க��"பா�:  0.1%  கா!ப)டஸி� 50% நைன^� ?� (ெபவி36)) ஒL லி�ட! தFண*L�$ 2 கிரா� வ *த� கல<K 
ெதளி�கQ�. ேநா� அதிகமாக இL<தா� 10 நா�க� கழி>K  இரFடா� ெதளி"# ெச�யQ�. 
 

பாKகா"#�கால�: : ெபவி36) ெதளி>K 5?7 நா�க� கழி>K இைலகைள" #R�க(�$� ெகா��கQ�/ 
 
 

 

 

4.  இைல"#�ளி ேநா� (lேடாெச!ேகா3ேபாரா ேமா-) 



 மாநில�க�    ��கிய ப��வள!"#" 
ப$திக�    

ெவ&ேவ' மாத�க(�கான ேநாயி) த*விர� 
ஜனவ-    பி"ரவ-    மா!.    ஏ"ர�    ேம    ஜூ)    ஜூைல    ஆக3�    ெச"ட�ப!    அ�ேடாப!    நவ�ப!    6ச�ப!    

க!நாடக� ரா� நக!, ேகாலா!,  ஹாச) 
            

தமி9 நா� ேசல�, கி-:ணகி-             

ஆ<திர"பிரேதச� அன<த=!, சி>?!. க!@� 
            

ஒ6சா ேகாரா#�. திேயாக!. மB!பC.             

ேமD$ வ�காள� ம!சிதாபா>. மா�டா. பி!=� 
            

பீஹா!, ஜா!கF� எ�.பி.ராH, ராCசி 
            

அ3ஸா� ேஜா!ஹா�             

மணி"=! இ�பா� 
            

தி-#ரா அக!தலா             

நாகாலா<K திமா=! 
            

ேமகாலயா ேமகாலயா 
            

அLணா.சல"பிரேதச� அLணா.ச�             

மீேஜாரா� அ�Hவா�             

ஜ��-கா:மீ! பா�=!. மன3பா�, மி!$F�             

 

 க�ைமயான 
 ந�	தரமான 

 �ைறவான 

 

அறி$றிக� : இைலகளி) கீ9பர"பி� அதிகமான பR"# மD'� கLநிற ெகா"#ள�க� ஊசியி) தைல ேபா)ற வ6வ>தி� காண"ப��.    
இ�ெகா"#ள�களி) விைளவாக இைலகளி) ேமDபர"பி� கLநிற #�ளிக� ெத)ப��.    இைலக� மCசள;; ;; நிறமாகி  
�)i�6ேய உதி!<K வி��.    
    

க��"பா� : உழவிய� க��"பா�: ம�ெப-.ெச6கைள அதிக இைடெவளி (90 ெச.மீ. x 90 ெச.மீ.) அ�லK இைண வ-ைச நடQ �ைறயி� [90 

+150) x 60 ெச.மீ. ] நடQ ெச�யQ�.    
இரசாயன� க��"பா�: கா"ப! ஆ�ஸி $ேளாைர� 50% நைன^� ?�    (((("ளி�டா�3) ) ) ) ஒL லி�ட! தFண*L�$ 4 கிரா�    வ *த� 
கல<K ெதளி�கQ� அ�லK 0.2% கவ.    ((((.ேலாேராதேலானி�))))        

பாKகா"#�கால� : மL<K ெதளி>K 15    நா�க� கழி>K இைலகைள" #R�க(�$� ெகா��கQ�////    
 

5. இைல>KL ேநா� (ெசேரா�லிய� ஃபிஸி) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

மாநில�க�    ��கிய ப��வள!"#" 
ப$திக�    

ெவ&ேவ' மாத�க(�கான ேநாயி) த*விர� 
ஜனவ-    பி"ரவ-    மா!.    ஏ"ர�    ேம    ஜூ)    ஜூைல    ஆக3�    ெச"ட�ப!    அ�ேடாப!    நவ�ப!    6ச�ப!    

க!நாடக� ரா� நக!, ேகாலா!,  ஹாச)             

தமி9 நா� ேசல�, கி-:ணகி- 
            

ஆ<திர"பிரேதச� அன<த=!, சி>?!. க!@�             

ஒ6சா ேகாரா#�. திேயாக!. மB!பC. 
            

ேமD$ வ�காள� ம!சிதாபா>. மா�டா. பி!=� 
            

பீஹா!, ஜா!கF� எ�.பி.ராH, ராCசி             

அ3ஸா� ேஜா!ஹா� 
            

மணி"=! இ�பா� 
            

தி-#ரா அக!தலா             

நாகாலா<K திமா=! 
            

ேமகாலயா ேமகாலயா 
            

அLணா.சல"பிரேதச� அLணா.ச�             

மீேஜாரா� அ�Hவா�             

ஜ��-கா:மீ! பா�=!. மன3பா�, மி!$F�             

 

 

 

 க�ைமயான 
 ந�	தரமான 

 �ைறவான 

 

அறி$றிக� : இைலகளி) கீ9பர"பி� சிறிய ஈர"பைச^�ள #�ளிக� ேதா)'�//// 
இ"#�ளிக� நாளைடவி� பR"# நிறமாகிவி��. பாதி�க"ப�ட இைலயி) பாக�க� உதி!<Kவி�வதா� இ"ப$திகளி� Kைளக� 
காண"ப��.பாதி�க"ப�ட ெச6யி) தF6� ந*ளவா�கான பR"# நிற�ேகா�க� ெத)ப��.    
ேநா� >ெதாD' த*விரமானQட) இைலக� மCசள;; ;; நிறமாகி  உதி!<K வி��.    

க��"பா�: : 0.01% "ேள)ேடாைமசி) அ�லK =ஷாைமசி) ((((ஒL லி�ட! தFண*L�$ ஒL கிரா�    வ *த�)))) தெ◌ளி�கQ�. பாதி"# அதிகமாக 
இL<தா� 10 நா�க� கழி>K இரFடா� ெதளி"# ெச�யQ�.    
    

பாKகா"#�கால�: : மL<K ெதளி>K 14    நா�க� கழி>K இைலகைள" #R�க(�$� ெகா��கQ�////    
 

6. பா��-யாவினா� உFடா$� இைல�கLக� ேநா� (�ஸா<ேதாேமானா3 ேக�ப3�-3 பிவி 


