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மரெள் ளி

வசபன

சர்க்கபரெள் ளி

வசம் பு

வபரு ெள் ளி

பால் வசம் பு

சிறு கிழங் கு

வெள் பள ெள் ளி

சிறுெள் ளி

ஆவராரூட் கிழங் கு

ஐ சி ஏ ர்(ICAR )-சி டி சி ர் ஐ (CTCRI) ஆல் வெளியிடப் பட்ட வெப் பமண்டல கிழங் கு பயிர்களின்
வமம் படு ் ப் பட்ட இரகங் கள் (67)
மரெள் ளி(19): எச்- 97, எச்- 165, எச்- 226, ஸ்ரீ பிரகாஷ், ஸ்ரீ வெயா, ஸ்ரீ விெயா, ஸ்ரீ விசாகம் , ஸ்ரீ சகியா, ஸ்ரீ வரகா, ஸ்ரீ பிரபா, ஸ்ரீ
ஹர்ஷா, ஸ்ரீ ப ்மநாபா, ஸ்ரீ ஸ்ெர்ணா, ஸ்ரீ பவி ்ரா, ஸ்ரீ அதுல் யா, ஸ்ரீ அபூர்ொ, ஸ்ரீ வரக்ஷா, ஸ்ரீ சக்தி, ஸ்ரீ சுெர்ணா
சர்க்கபர ெள் ளி (21): எச்-41, எச்-42, ெர்ஷா, ஸ்ரீ கனகா, ஸ்ரீ ப ்ரா, ஸ்ரீ அருண், ஸ்ரீ ெருண், ஸ்ரீ வர ்னா, ஸ்ரீ நந் தினி, ஸ்ரீ ெர்தினி,
வகௌரி, சங் கர், கலிங் கா, வகௌ ம் , கிஷன், வசௌரின், பூ வசானா, பூ காந் தி, பூ ொ, பூகிருஷ்ணா, பூ சுொமி
வபரு ெள் ளி (9): ஸ்ரீ கீர் ்தி, ஸ்ரீ ரூபா, ஸ்ரீ ஷில் பா, ஸ்ரீ கார் ்திகா, ஒடிஷா எபலட், ஸ்ரீ ஸ்ொதி, ஸ்ரீ நீ லிமா, பூ ஸ்ெர், ஸ்ரீ நிதி
வெள் பள ெள் ளி (5): ஸ்ரீ சுப் ரா, ஸ்ரீ பிரியா, ஸ்ரீ ஹரி ா, ஸ்ரீ

ன்யா (குட்பட), ஸ்ரீ சுவெ ா(குட்பட)

சிறுெள் ளி (2): ஸ்ரீ ல ா, ஸ்ரீ கலா
வசபன (2): ஸ்ரீ ப ்மா, ஸ்ரீ அதிரா
வசம் பு (8): ஸ்ரீ ராஷ்மி, ஸ்ரீ பல் லவி, முக் வகஷி, பனி சாரு-1, பனி சாரு-2, ஸ்ரீ கிரண், பூ கிருபா, பூ ஸ்ரீ
சிறு கிழங் கு(1): ஸ்ரீ

ாரா

வ ாழில் நுட்ப துண்டுப் பிரசுரம் :03/2019
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ஆகஸ்ட் 2019

வ ாகுப் பு

து.வெகநா ன், ஜி.பபெு & ஏ. வி. வி. கவுண்டின்யா
வெளியீடு
முபனெர் அர்சச
் னா முகர்ஜீ
இயக் குனர்
ஐ சி ஏ ர்(ICAR)-ம ்திய கிழங் கு பயிர்கள் ஆராய் ச்சி நிபலயம் , ஸ்ரீகாரியம் , திருெனந் புரம் 695017 வகரளா, இந் தியா
வ ாபலவபசி: (91) (471) 2598551 to 2598554; வ ாபலநகல் : (91) (471) 2590063; மின்னஞ் சல் : director.ctcri@icar.gov.in; ெபல ் ளம் : http://www.ctcri.org

மார்ெ-் ஏப் ரல்

பிப் ரெரி-ஏப் ரல்

ஏப் ரல் -ஜூன்

மார்ெ-் ஏப் ரல்

ஜூறல-அக் வடாபர்

வம-ஜூன்

சிறுெள் ளி

வெறன

வெம் பு

பால் வெம் பு

சிறு கிழங் கு

ஆவராரூட்
கிழங் கு

பார்/குழி/குவியல் /
ெம ள முறற

குவியல் /குழி/பார்

குவியல் /பார்;
கிறடமட்டமாக/
ொய் ொக நடு ல்

உயர் ் ப் பட்ட
படுக் றக

ாய் கிழங் கு
துண்டுகள் :
100-150 கிராம் ;
பக் கொட்டில்
ெளர்ந்
கிழங் குகள் : 50-75
கிராம்

விற கிழங் குகள் ;
விற ெள் ளிகள் (1520 வெ.மீ நீ ளம் )

வெர் ் ண்டுக்
கிழங் கு துண்டுகள் :
4-7 வெ.மீ நீ ளம் , 2-4
கணுக் கள் ; விற
கிழங் குகள் (20-25
கிராம் )

குழி

குவியல்

பக் கொட்டில்
ெளர்ந்
கிழங் குகள் : 20-25
கிராம் ;
ாய் கிழங் குகள் :
75-100 கிராம்

விற
கிழங் குகள் :100-150
கிராம்
விற கிழங் கு
துண்டுகள் : 750
கிராம் ; விற
கிழங் குகள் : 500
கிராம்

குழி உருமாறிய
குவியல்

விற கிழங் கு
துண்டுகள் :250-300
கிராம்

மார்ெ-் ஏப் ரல்

விற கிழங் கு
துண்டுகள் :250-300
கிராம்

வெள் றள
ெள் ளி

குழி உருமாறிய
குவியல்

விற ெள் ளிகள் :
20-30 வெ.மீ நீ ளம்

மார்ெ-் ஏப் ரல்

விற ெள் ளிகறள
2-4 கணுக் கள்
மண்ணுக் குள்
உள் ளொறு குவியல்
அல் லது பார்
முறறயில்
கிறடமட்டமாக/ொய்
ொக நடு ல்

மானாொரி:
ஜூன்-ஜூறல
ெடிகால்
ெெதியுள் ள நீ ர்
பாென ொகுபடி:
அக் வடாபர்நெம் பர்
ாழ் நில
நீ ர்ப்பாென
ொகுபடி:
ஜனெரி-பிப் ரெரி

குவியல் /பார்/ெம ள
முறற: 5 வெ.மீ
ஆழ ் திற் கு
வெங் கு ் ாக
நடு ல்

நிலம் யாரி ் ல்
மற் றும் நடவு
வெய் யும் முறற

விற குெ்சிகள் :
7 -10 மா ெயது, 2 -3
வெ.மீ டிமன், 15 -20
வெ.மீ நீ ளம்

நடவு வபாருள்

மானாொரி:
ஏப் ரல் -வம
& வெப் டம் பர்அக் வடாபர்
நீ ர் பாென
(இறறெ) முறற:
எக் காலமும்

நடவு பருெம்

வபரு ெள் ளி

ெர்க்கறர
ெள் ளி

மரெள் ளி

பயிர்

30 x 15

45 x 30

90 x 90

60 x 45

90 x 90

75 x 75

(குட்றட வெள் றள
ெள் ளி)

90 x 90
60 x 60

90 x 90

60 x 20 (பார் முறற)
80 x 75 (குவியல்
முறற)

(கிறளகள் அல் லா
இரகம் )

75 x 75

(கிறளகள் உள் ள
இரகம் )

90 x 90

இறடவெளி
(வெ மீ)

10

10

12.5

12.5

25

10

10

10

5

12.5

வ ாழுஉரம்
(டன்/
வெக் வடர்)

50:25:75

60:60:100

80:25:100

80:25:100

100:50:150

80:60:80

80:60:80

80:60:80

50:25:50

100:50:100

றழ: மணி:
ொம் பல் ெ ் து
(கிவலா/வெக் வடர்)

10-11

4-5

மு ல் மா இறுதியில் மற் றும்
ஒரு மா ம் கழி ் து கறள
எடு ் ல் மற் றும் பின் வெய்
வநர் ் தி
மு ல் மா இறுதியில் மற் றும்
ஒரு மா ம் கழி ் து கறள
எடு ் ல் மற் றும் பின் வெய்
வநர் ் தி

9-10

6-7

நடவுக் கு பின் மூடாக் கு
இடு ல் ; 9 -12 முறற
நீ ர்ப்பாய் ெ்சு ல் ;அறுெறடக் கு
ஒரு மா ம் முன்பு
நீ ர்ப்பாய் ெ்சுெற
நிறு ் து ல் ; ஒன்று மற் றும்
இரண்டாம் மா
் தில் கறள
எடு ் ல் , பின் வெய் வநர் ் தி
மற் றும் மண் அறணப் பு
வெய் ல்
30-45 நாட்களில் மற் றும் ஒரு
மா ம் கழி ் து கறள எடு ் ல்
மற் றும் பின் வெய் வநர் ் தி

8-9

8-9

9-10

8-10

நடவு வெய் உடவன
மூடாக் குயிடு ல் ; 45 ெது நாள்
மற் றும் ஒரு மா ம் கழி ் து
கறள எடு ் ல் மற் றும் பின்
வெய் வநர் ் தி

முறளப் பு ெந் வுடன் 15
நாட்கள் கழி ் து குெ்சியிவலா
அல் லது மர ் திவலா
படர/ஏற் றி விடு ல் ; முறளப் பு
ெந் து ஒரு ொர ் திற் குள்
மற் றும் ஒரு மா ம் கழி ் து
கறள எடு ் ல் மற் றும் பின்
வெய் வநர் ் தி வெய் ல்

3-4

6-10

நடவு கழிந் து 1.5-2
மா ங் களில் அ றன
வ ாடர்ந்து ஒரு மா ம் கழி ் து
கறள எடு ் ல் மற் றும் பின்
வெய் வநர் ் தி;
மண்ணின்ஈரப் ப ம் /ெறட்சி
றய வபாறு ் து நீ ர்ப்பாெனம்
வெய் ல் (20 மி மீ/ொரம் )

நடவு கழிந் து 15 மற் றும் 30 ம்
நாட்களில் கறள எடு ் ல்
மற் றும் பின் வெய் வநர் ் தி;
ெறட்சி கால ் தில் ொரம் ஒரு
முறற நீ ர்ப்பாெனம் வெய் ல்

ெயது
(மா ங் கள் )

பின் வெய் வநர் ் தி
(இறடநிறல வெயல் பாடுகள் )
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20-25

20-25

20-25

15-20

35-40

15-20

35-40

25-30

20-25

25-30

ெராெரி
மகசூல்
(டன்/
வெக் வடர்)

