
 

ஹைட்ர ோபபோனனிக்ஸ் தவீனம் சோகுபடி அலகு: பகுதிகள் & விவ க்குறிப்புகள். 

(Hydroponics Fodder cultivation unit: Parts & Specifications.) 

விக்யான் ஆசிரமம் (Vigyan ashram) ஹைட்ரராபபானிக்ஸ் பைாழில்நுட்பத்ஹை 
நிர்ணயித்துள்ளது மற்றும் உங்கள் பசாந்ை ஹைட்ரராபபானிக்ஸ் அலகுகஹள 
உருவாக்குவைற்கான பயிற்சி அளிக்கிர ாம். ஹைட்ரராபபானனிக்ஸ் ைீவனம் 
சாகுபடி மிகவும் எளிைானது மற்றும் எளிய ரநரம் வளரும் ைீவனம் பயிர்களின் பயிர் 
குஹ வு, நீர் மற்றும் உள்ளடீு பசலவு. 

இது உங்களுக்பகன நீர்வழிகணக்கான ைீவனம் அஹமப்பைற்கான வழிகாட்டி புத்ைகம். 
ரமலும் விவரங்களுக்கு, எங்கஹள பைாடர்பு பகாள்ளவும்.  

sivaperumal14@yahoo.com, Vapabaldst@gmail.com, 

ையவுபசய்து உங்கள் பசாந்ை அஹமப்ஹப கட்டஹமக்கும் முன் பின்வரும் 
புள்ளிகஹளக் கவனத்ைில் பகாள்ளவும். 

அஹைப்பு விவ ங்கள்: 

 ஹைட்ரராபபானிக்ஸ் ைீவனம் அலகு ஒன்றும் இல்ஹல ஆனால் பவப்பநிஹல, 

ஈரப்பைம் மற்றும் அைிகபட்ச முஹளப்புக்கான ஒளி அடர்த்ைி ஏற்பாடு பகாண்ட அஹ . 

(முக்கியமாக ரசாளம், ஓட்ஸ், பார்லி, ரகாதுஹம ரபான் ஹவ). 30 முைல் 35 º C 

பவப்பநிஹல, 60 முைல் 75% R ஈரப்பைம் மற்றும் 50% பகாட்டஹக 1 கிரலா 
மக்காச்ரசாளம் 7 முைல் 9 நாட்களில் 6 முைல் 8 கி.கி. கிராம் ைீவனம் அளிக்க 
ரவண்டும். ரகாஹட காலங்களில் 6-8 மடங்கு பபரிய அளவில் 2 லிட்டர் ைண்ணரீில்  
விஹைக்க ரவண்டும். எனரவ இந்ை முஹ யில் பயிர் ஆரராக்கியமாக  
வளரும்.(உள்ளடீு விஹை பசலவினத்ைின் அடிப்பஹடயிலான உங்கள் இறுைி ரநரத்ைில் 
கணினி பபாருளாைார பவளியடீ்ஹட கணக்கிடுமாறு நாங்கள் பரிந்துஹரக்கிர ாம்) 

சந்ஹையில் ஹைட்ரராபபானிக்ஸ் அஹமப்புகளின் ையாரிப்பு (உற்பத்ைியாளர்)   
ஏராளமான உள்ளன, ஆனால் விவசாயிகள் ைமது பசாந்ை அஹமப்புகஹள கட்டஹமக்க 
மிகவும் எளிைான வஹகயில் வடிவஹமக்க முடியும். 

அஹைப்பு கூறுகள் : (Growing cabinet, Racks for trays, trays,விஹதகள், நீர்ப்போசனம் 
அஹைப்பு (பிக்கர் / ைிஸ்டர் / பசோட்டு குழோய்கள்), ஹடைர், ரைோட்டோர் ) 



Growing cabinet: சதுர வடிவம் ரகபினட் (அஹ  ரபான்  அஹமப்பு ) மிகவும் 
பபாருத்ைமானது.ரகபினட் அளவு ைட்டுக்களின் எண்ணிக்ஹகஹய அடிப்பஹடயாகக் 
பகாண்டு வடிவஹமக்க இயலும், மிைமான எஃகு குழாய்கஹள (எம்.எஸ்), யூ.ப.ீவி.சி 
அல்லது மூங்கில் மூலம் மூடப்பட்டிருக்கும். சதுர பபட்டி மற்றும் ைட்டுகள் ஏற்பாடு 
பசய்யுங்கள். துஹளயிடப்பட்ட ரகாணம் அடுக்குகள் கூட ரநாக்கம் உைவும்.50% 
பசுஹம பெல் நிகர மற்றும் / அல்லது பாலிைவுஸ்-ஹய ைிஹர மூலம் மூடி ஒளி 
பச ிவு குஹ க்கப்பட ரவண்டும் மற்றும் ஈரப்பைத்ஹை ரசமிக்கவும். 

தட்டுக்களுக்கோன  ோக்ஸ் (Racks )- MS, UPVC அல்லது மூங்கில் இருக்கும். ைட்டுக் 
கம்பிகளின் உயரம் ைீவிற்கான ைினசரி சுழற்சியின் அடிப்பஹடயில் ஏற்பாடு 
பசய்யப்பட ரவண்டும். 6 அங்குலத்துடன் குஹ ந்ை அளவு 2 ராக், 8 முைல் 12 அங்குல 
மற்றும் உயர் மட்ட அடுக்குகளில் 12 முைல் 15 அங்குல உயரம் வஹர 2-3 

ராகங்களுக்கு ரமல் அஹமக்க ரவண்டும். நீரின் உஹ விடம் மற்றும் பூஞ்ஹச 
வளர்ச்சிஹயத் ைவிர்ப்பைற்கு ஒரு பமன்ஹமயான சாய்வு நன்ஹம பயக்கும். 

தட்டுகள் - பிளாஸ்டிக் ைரத்ஹை அடிப்பஹடயாகக் பகாண்ட பல்ரவறு வஹகயான 
ைட்டுக்களும் சந்ஹையில் கிஹடக்கின் ன.( 2 அடி * 2 அடி ைட்டில் பசலவாகும். ரூ 
.350). நாம் சாைாரண அலுவலக ைட்டு (1.5 அடி * 1 அடி) கீரழ உள்ள துஹளகளுக்கு 
(பவறுமரன சமமான தூரத்ைிலிருக்கும் துஹளகஹள) பயன்படுத்ைலாம். எந்ைபவாரு 
நீரும் ைண்ணஹீரத் ைவிர்க்கவும், பூஞ்ஹச பைாற்றுரநாஹயத் ைவிர்ப்பைற்கு 
ரைஹவயான துஹளகள் உள்ளன என்பஹை உறுைிப்படுத்ைவும். ஒவ்பவாரு 
பயன்பாட்டிற்கும் பின், நீர்த்ை ஹைட்ரஜன் பபராக்ஹசடு மற்றும் சூரியன் உலர்த்துைல் 
பசய்யப்படரவண்டும். 

விஹதகள் - மக்காச்ரசாளம், ரகாதுஹம, ஓட், ஹைட்பராபனிங்கிற்கு சி ந்ைது. 
சந்ஹையில் கிஹடக்கும் அடிப்பஹடயில் நீங்கள் ரைர்வு பசய்யலாம்.மற்றும் அலகு 
விகிைம். விஹை  பூஞ்ஹச பைாற் ிலிருந்து விடுபட ரவண்டும். உஹடந்ை விஹைகஹள 
நீக்க, உப்புநீஹர உண்ணுைல் மற்றும் மிைக்கும் விஹைகஹள நீக்கவும். பபாட்டாசியம் 
பபர்மகாரனட்டில் விஹைகஹள விஹைக்கலாம். ஒரு முஹ  தூள் டிரிரகாபடர்மா 
ஸ்ஹப 2 சிகிச்ஹசகள் spouted கூட பூஞ்ஹச பைாற்று குஹ க்க உைவுகி து. 0.5 கி.கி / 
எஃப்.டி 2 விஹை வைீம் நீர்வழிப் பயிர் சாகுபடிக்கு ரபாதுமானது. 

நீர்ப்போசனம் - 0.25 அல்லது 0.5 பைர்ட்ஸ் ரமாட்டார் பம்ப் 100 ைட்டு முஹ க்கு 
ரபாதுமானது. குஹ ந்ை பகாள்ளளவிற்காக குஹ ந்ைபட்சம் 0.25 பைச் ரமாட்டார் 
ரமாட்டார் ஆபரரட்டர் ஃரபாக்கர் / ஃபயர்ஃபார்ஸ் ரைஹவப்படும். நாங்கள் குஹ ந்ை 



அழுத்ைம் ரைஹவப்படுவைால் foggers விட பஜயின் நீர்ப்பாய்ச்சஹலஹய  
விரும்புகின்ர ாம். 

பசோட்டு (Drip line) - வழக்கமான 16mm HDPE பசாட்டு சி ந்ை ஏற் ைாகும். 

ஹடைர் - சந்ஹையில் பல்ரவறு ஹடமர்கள் கிஹடக்கின் ன. ஹடமர் சி ந்ைது 
பபாதுவாக 1முைல் 2 நிமிட அறுஹவ சிகிச்ஹச ஒவ்பவாரு மணி ரநரமும் ஆகும். 17 

ரநர இஹடபவளியுடன் ஃபிரண்டியர் TM-619-H-2 ஐ நாங்கள் விரும்புகிர ாம். ரமாட்டார் 
பம்ப் ரமரல 3 Amp கூடுைல் இருந்ைால் உண்ஹமயில் விரும்பத்ைக்கைாக உள்ளது. 

குளிர்கால மாைங்களில் இரவு பவப்பநிஹல 15 ºC க்குள் அஹடயும் ரபாது, விஹை 
முஹளக்கும் மற்றும் வளர்ச்சி பாைிக்கப்படும், நிகர விஹளச்சல் குஹ கி து & அைிக 
அறுவஹட ரநரம். இந்ை மாைங்களில் கூடுைலாக விஹை முஹளக்கப்படுகி து / 
அஹடப்பான் ரைஹவப்படலாம். இந்ை விஹை முஹளத்து, நீராவி அஹ க்குள் சி ிய 
அஹ ஹய உருவாக்குவைன் மூலம் எளிைில் கட்டுப்படுத்ைலாம்.சி ந்ை விஹை 
முஹளக்கலானது xஹைட்ரராபபானிக்ஸில் மிகவும் முக்கியமானது, ஏபனனில் சி ந்ை 
முடிவு விஹை மந்ைமான ைண்ணரீில் ஊ  முடியும். 

அணில் மற்றும் எலிகள் ஆகியஹவ ஹைட்ரராபபானிக்ஸிற்கான முக்கிய 
கடந்ைகால / பைால்ஹலகள் ஆகும், இஹவகஹள பபா ிகள் மூலம் ைடுக்கக்கப்பட 
ரவண்டும். பூஞ்ஹச பைாற்று நீரிழிவு ரநாய்க்கு ஒரு முக்கிய பிரச்சஹனயாகும். 
பூஞ்ஹச முைன்முைலாக முஹளக்கும் / மு ிந்ை விஹைகள் பாைிக்காது மற்றும் 
விஹரவாக பரவி, பின்னர் கட்டத்ைில் ஈக்கள் முட்ஹடகஹள இடுகின் ன.உஹடந்ை / 
அழுகிய விஹைகள் ரநாஹய பரப்புவைன் மூலம் அழுக்கஹடந்ை எழுத்துக்களுடன். 
பூஞ்சாண வளர்ச்சி ஆரராக்கியமான விஹைகள் மூலம் கட்டுப்படுத்ைப்பட ரவண்டும், 

ைட்டுப்பபாருட்களுக்கு ைட்டுப்பாடு, அைிகபட்ச முஹளப்பு, முஹளத்ைஹல அகற்றுவது. 

(புஹகப்பட ரதோற்றம் கீரழ பகோடுக்கப்பட்டுள்ளன)     

                  

1. Regular office trays                                           2.Hydroponics Tray 

1.(வழக்கமான அலுவலக ைட்டுகள்)                2. ஹைட்ரராபபானிக்ஸ                   



                                 

3. Jain irrigation misters                            4. Frontier timer with 17 time  

                                                                            intervals 

 

                

5. 0.25 Hp water pump                     6. Potassium Permanganate for seed treatment     

(0.25 வாட்டர் பம்ப்)                            பபாட்டாசியம்         பபர்மாங்கரனட்                    

 

 

 

 

 



ஹைட்ர ோபபோனிக்கிஸில் தவீனத்தின் பபோதுவோன வளரும் சுழற்சி - 

  

அஹைப்பு உருவோக்குவதற்கோன பதோஹக : இது உள்ளடீு பபாருள் சார்ந்ைது, ஆனால் 
வழக்கமாக 30 முைல் 50 ைட்டு அஹமப்புக்கு  ரூபாய் 20000 முைல் 30000 வஹர ஆகும்.  

பதோடர்பு -கூடுைல் விவரம், பயிற்சி நாட்கள் ரபான்  விவரங்களுக்கு பின்வரும் 
பைாடர்புகஹள பைாடர்பு பகாள்ளவும்.  

E-mail :sivaperumal14@yahoo.com,vapabaldst@gmail.com 

Phone No:9767269633. 

 



  


