
குபா மண் நிபந்தனைகள் 

மண் எை்பது கரிமப் பபாருட்கள், தாதுக்கள், வாயுக்கள், திரவங்கள் மற்றும் 

உயிரிைங்களிை் கலனவயாகும். பபடடாஸ்பியர ்எை்று அனைக்கப்படும் 

பூமியிை் உடல் நாை்கு முக்கிய பெயல்பாடுகனள தாவர வளரெ்ச்ிக்காை 

ஒரு ஊடகமாகக் பகாண்டுள்ளது. நீர ்டெமிப்பு, வைங்கல் மற்றும் 

சுத்திகரிப்பு ஆகியவற்றிை் வழிமுனறயாக உயிரிைங்களிை் வாை்விடமாக 

பூமியிை் வளிமண்டலத்னத மாற்றியனமக்கிறது. இந்த பெயல்பாடுகள் 

அனைத்தும் அவற்றிை் வினளவாக, மண்னணயும் அதை் பண்புகனளயும் 

மாற்றியனமக்கிை்றை. 

மண் பபாதுவாக பூமி அல்லது அழுக்கு எை்றும் அனைக்கப்படுகிறது. சில 

விஞ்ஞாை வனரயனறகள் மண்ணிலிருந்து அழுக்னக டவறுபடுத்துகிை்றை, 

முந்னதய வாரத்்னதனய குறிப்பாக இடம்பபயரந்்த மண்ணுக்கு 

கடட்ுப்படுத்துவதை் மூலம். 

பபடடாஸ்பியர ்லித்டதாஸ்பியர,் னைட்டராஸ்பியர,் வளிமண்டலம் மற்றும் 

உயிரக்்டகாளத்துடை் இனடமுகப்படுத்துகிறது. மண்னணக் குறிக்க 

பபாதுவாகப் பயை்படுத்தப்படும் பபடடாலித் எை்ற பொல், பண்னடய 

கிடரக்க-தனர, பூமியிலிருந்து அடிப்பனடக் கல் எை்ற பபாருளில் தனர கல் 

எை்று பமாழிபபயரக்்கப்படட்ுள்ளது. மண் எை்பது தாதுக்கள் மற்றும் கரிமப் 

பபாருட்களிை் (மண் டமட்ரிக்ஸ்) ஒரு திடமாை கட்டத்னதயும், அத்துடை் 

வாயுக்கள் (மண்ணிை் வளிமண்டலம்) மற்றும் நீர ்(மண் தீரவ்ு) 

ஆகியவற்னறக் பகாண்டிருக்கும் ஒரு நுண்ணிய கட்டத்னதயும் 

பகாண்டுள்ளது. அதை்படி, மண் விஞ்ஞாைிகள் மண்னண திட, திரவங்கள் 

மற்றும் வாயுக்களிை் மூை்று மாநில அனமப்பாகக் கருதலாம். 

மண் எை்பது பல காரணிகளிை் வினளபபாருளாகும்: காலநினல, 

நிவாரணம் (உயரம், டநாக்குநினல மற்றும் நிலப்பரப்பிை் ொய்வு), 

உயிரிைங்கள் மற்றும் மண்ணிை் பபற்டறார ்பபாருட்கள் (அெல் தாதுக்கள்) 

காலப்டபாக்கில் பதாடரப்ு பகாள்கிை்றை. இது பதாடரந்்து பல உடல், 

டவதியியல் மற்றும் உயிரியல் பெயல்முனறகள் மூலம் வளரெ்ச்ினய 

அனடகிறது, இதில் பதாடரப்ுனடய அரிப்புடை் வாைினல அடங்கும். அதை் 

சிக்கலாை தை்னம மற்றும் வலுவாை உள் பதாடரப்ு ஆகியவற்னறக் 

கருத்தில் பகாண்டு, மண் சூைலியல் வல்லுநரக்ள் மண்னண ஒரு 

சுற்றுெச்ூைல் அனமப்பாக கருதுகிை்றைர.் 



பூமியிை் மண்ணிை் சிறியது ப்ளஸ்ீடடாசீனை விட பைனமயாைது மற்றும் 

பெடைாடொயிக்னக விட பனையது எதுவுமில்னல, இருப்பினும் புனதபடிவ 

மண் அரெ்ச்ியை் வனர பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

உணவு உற்பத்திக்காை மண் வளம் 

மண்ணிை் கருவுறுதல் எை்பது தாவர வளரெ்ச்ினய ஆதரிக்கும் மற்றும் 

பராமரிக்கும் மண்ணிை் திறனைக் குறிக்கிறது, இதில் னநட்ரஜை், 

பாஸ்பரஸ், கந்தகம் மற்றும் பிற ஊட்டெெ்த்துக்கள் தாவரங்கனள 

வளரப்்பதற்கு கினடக்கெ ்பெய்கிை்றை. இந்த பெயல்முனற 

எளிதாக்குகிறது: i) மண்ணிை் கரிமப் பபாருட்களில் ஊடட்ெெ்த்து டெமிப்பு ii) 

கரிமத்திலிருந்து தாவரத்திற்கு கினடக்கும் கைிம வடிவங்களுக்கு 

ஊடட்ெெ்த்து மறுசுைற்சி; மற்றும் iii) வளிமண்டலத்திற்கும் நீருக்கும் 

ஊடட்ெெ்த்து ெரப்்ஷை், கினடக்கும் தை்னம, இடப்பபயரவ்ு மற்றும் 

இறுதியில் ஏற்படும் இைப்புகனளக் கடட்ுப்படுத்தும் உடல் மற்றும் 

டவதியியல் பெயல்முனறகள். 

நிரவ்கிக்கப்பட்ட மண் மிகவும் ஆற்றல்மிக்க அனமப்னபக் குறிக்கிறது, 

டமலும் இது மிகவும் சுறுசுறுப்பாைது மண்ணிை் பெயல்பாடன்டயும் 

சுற்றுெச்ூைல் அனமப்பு டெனவகனளயும் வைங்குகிறது. ஒடட்ுபமாத்தமாக, 

மண்ணிை் கருவுறுதல் மற்றும் பெயல்பாடு மண் தாது அணி, தாவரங்கள் 

மற்றும் நுண்ணுயிரிகளுக்கு இனடயிலாை பதாடரப்ுகனளப் பபாறுத்தது. 

இனவ மண்ணிை் கரிமப்பபாருட்கனள உருவாக்குவதற்கும் 

சினதப்பதற்கும் காரணமாகிை்றை, எைடவ மண்ணில் ஊட்டெெ்த்துக்கள் 

பாதுகாக்கப்படுவதற்கும் கினடப்பதற்கும் இனவ காரணமாகிை்றை. 

மண்ணிை் பெயல்பாடுகனளத் தக்கனவக்க, மண்ணில் உள்ள 

ஊடட்ெெ்த்துக்களிை் சீராை னெக்கிள் ஓடட்ுதல் பராமரிக்கப்பட டவண்டும். 

நாங்கள் வீடட்ு ஆராய்ெச்ி அடிப்பனடயிலாை, அறிவு-தீவிரமாை மற்றும் 

புதுனமகளால் இயக்கப்படுகிடறாம், இது விவொயத்தில் மதிப்புெ ்ெங்கிலி 

முழுவதும் ெவால்களுக்காை தீரவ்ுகனள முை்டைாடியாகக் பகாண்டுள்ளது. 

நினலயாை வளரெ்ச்ினய அனடய, வள-திறனமயாை, பசுனமயாை மற்றும் 

மிகவும் துடிப்பாை விவொய ெமூகங்களுக்கு. 



 

நை்னமகள் 

குபா மண் கண்டிஷைரக்ளில் தாவரங்களுக்கு ஊட்டெெ்த்துக்கள் மற்றும் / 

அல்லது மண்ணில் உள்ள கரிமப்பபாருட்கனள டமம்படுத்தும் 

பபாருட்களிை் பரந்த மற்றும் பல்வனக சூத்திரங்கள் உள்ளை. மண்ணிை் 

வளத்னத டமம்படுத்துவதற்கும், தாவர வீரியத்னத டமம்படுத்துவதற்கும், 

தரம் மற்றும் வினளெெ்னல உற்பத்தி பெய்வதற்கும் அனவ தாவரங்கள் 

மற்றும் / அல்லது மண்ணில் பயை்படுத்தப்படுகிை்றை. எங்கள் 

தயாரிப்புகள் கரிம மற்றும் வைக்கமாை விவொயத்தில் 

பயை்படுத்தப்படலாம். 

 

குபா மண் கண்டிஷைரக்ளில் மூை்று குறிப்பிடட் தயாரிப்பு வனககள் 

உள்ளை: இயற்னக ஊட்டெெ்த்துக்கள், இயற்னக கைிம மற்றும் மண் 

டமம்பாட்டாளரக்ள். 

 

இயற்னக, கைிம மற்றும் கரிம பபாருட்களிலிருந்து கரிம வடிவங்களிை் கீை் 

ஊடட்ெெ்த்துக்கனள வைங்குவடத குபா மண் கண்டிஷைரக்ளிை் முக்கிய 

பெயல்பாடு. 

 

குபா மண் கண்டிஷைரக்ள் எை்பது தூள் வடிவங்களில் பதாழில்துனற 

இனண உருவாக்கம் மூலம் பபறப்படட் ஒரு சிக்கலாை கண்டிஷைர ்கம் 

ஆகும். 



 

குபா மண் கண்டிஷைரக்ள் ஒரு மண் டமம்பாட்டாளர,் இதை் முக்கிய 

பெயல்பாடு மண்ணிை் கரிமப்பபாருட்கனள பராமரிப்பது அல்லது 

அதிகரிப்பது. 

அவரக்ள் எவ்வாறு டவனல பெய்கிறாரக்ள் & அவரக்ள் எை்ை 

பெய்கிறாரக்ள்? 

நினலயாை விவொயத்தில் குபா மண் நினலனயப் பயை்படுத்துவது 

விவொயிகள், விவொயிகள், நுகரட்வார ்மற்றும் சுற்றுெச்ூைலுக்கு பல 

வழிகளில் பயைளிக்கிறது. அனுபவபூரவ்மாக நிரூபிக்கப்பட்டபடி, இதற்கு 

உதவும் கரிம அடிப்பனடயிலாை தாதுக்கள்: 

 

Nutrition மண்ணில் ஊட்டெெ்த்து பெயல்திறை் மற்றும் கரிமப் பபாருட்கள் 

இரண்னடயும் அதிகரிக்கும். 

• பெலவு குனறந்த. 

• இயற்னக மற்றும் மைித நட்பு. 

Chemical ரொயை உள்ளடீுகனள ொரந்்து இருப்பனதக் குனறக்கும் கரிமப் 

பபாருட்களால் மண்னண வளரக்்கவும். 

Plant தாவர வளரெ்ச்ினய வளரப்்பதற்கு மண்ணிை் வளத்னத மீடப்டடுத்து 

பராமரிக்கவும். 

மண்ணிை் குனறக்கப்பட்ட னவட்டமிை் மற்றும் தாதுப்பபாருட்கனள 

மீடப்டடுக்கிறது. 

 

Soil மண்ணிை் உயிரியல் பெயல்பாடு மற்றும் பல்லுயிர ்பபருக்கத்னத 

டமம்படுத்துதல். 

Products உற்பத்தியிை் தர பண்புகனளயும் மகசூனலயும் டமம்படுத்தவும். 

More அதிக வலுவாை பயிரக்னள உற்பத்தி பெய்ய ஊட்டெெ்த்து 

பயை்பாட்டிை் பெயல்திறனை டமம்படுத்தவும். 



Of தாவரங்களிை் மாறும் டதனவகளுக்கு பதிலளிக்கும் வனகயில் 

ஊடட்ெெ்த்துக்களிை் பமதுவாை பவளியீடன்ட எளிதாக்குதல். 

பயிரக்னள டமலும் பநகிை னவக்கும் மற்றும் வறட்சினய எதிரக்்க நீர ்

பயை்பாட்டிை் பெயல்திறனை அதிகரிக்கும். 

Ing விவொயத்திை் தாக்கத்னதக் குனறத்தல் மற்றும் சுற்றுெச்ூைல் 

அனமப்புகனளப் பாதுகாத்தல். 

மண்ணிை் கரிமப் பபாருனள டமம்படுத்துவதை் மூலம் அரிப்புக்கு பயிர ்

எதிரப்்னப டமம்படுத்துதல். 

Raw இயற்னக மூலப்பபாருட்கனள இனணப்பதை் மூலம் வள பயை்பாட்டிை் 

பெயல்திறனை டமம்படுத்துதல். 

Pest பூெச்ிக்பகால்லிகள், கனளக்பகால்லிகனள அதிகமாக 

பயை்படுத்துவதால் ஏற்படும் மண் விஷத்னத குனறக்கிறது. 

Condition மண் கண்டிஷைரிை் பபரிய பரப்பளவு இருப்பதால் பண்னணயில் 

உள்ள அனைத்து தாவரங்களுக்கும் விண்ணப்பம். 

விண்ணப்பிக்கவும் பயை்படுத்தவும் பாதுகாப்பாைது. 

Rain அதிகப்படியாை மனை அல்லது காற்று காரணமாக எந்த 

டமற்பரப்புகளும் ஓடாது. அது மண்ணில் பூட்டப்படுவதால். 

& இரண்டாவது மற்றும் மூை்றாவது பயை்பாடுகளில் மண் கண்டிஷைரிை் 

டதனவ குனறக்கப்படுகிறது, டமலும் பண்னணக்கு கூடுதல் பெறிவூட்டல் 

டதனவயில்னல. 

Bi உயிர ்தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கிைங்களுடை் மண்னண 

வளப்படுத்துகிறது, மண் பிறந்த / பூஞ்னெ டநாய்கனளக் குனறக்கிறது 

மற்றும் அதிக மகசூல் அளிக்கிறது. 

Heat அதிகப்படியாை பவப்பம் அல்லது நீர ்பவளிடயற்றம் அல்லது குளிரந்்த 

பருவங்கள் ஏற்படட்ால் மை அழுத்தத்திை் டபாது தாவரங்களில் பாதிப்னப 

ஏற்படுத்தாதீரக்ள்; அடதெமயம், ரொயை உரங்களுக்கு ஊட்டெெ்த்துக்கனள 

முனறயாக உடப்காள்வதற்கு கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட வாைினல 

டதனவப்படுகிறது, இது ொத்தியமில்னல. 



Plant மைிதைிை் கடட்ுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்படட் சுற்றியுள்ள வாைினல 

நினலகளில் மாறுபாடுகள் இருந்தாலும் நை்னம பயக்கும் அதிக மகசூல் 

உட்பட வளரக்்கப்படும் தாவரங்களுக்கு நீண்ட மற்றும் குறுகிய கால 

வினளவுகள். 

Plants ஆடராக்கியமாை தாவரங்கள் உயரத்ர வினளபபாருட்கனளக் 

பகாடுக்கிை்றை, அனவ அடுக்கு ஆயுனள நீட்டித்தை. 

 

******* 

தரவுத்தாள் 

குபா மண் கண்டிஷைர ்எை்பது ஒரு நுண்ணிய உள் கட்டனமப்னபக் 

காடட்ும் ஒரு சிறந்த, சிவப்பு மற்றும் கிரீம் பபாடியாகும், இது விவொயம் 

மற்றும் டதாட்டக்கனல பயை்பாடுகளுக்கு ஏற்ற அனைத்து னமக்டரா 

மற்றும் டமக்டரா ஊட்டெெ்த்துக்கனளயும் பகாண்டுள்ளது. 

எங்கள் மண் கண்டிஷைர ்கீடை பட்டியலிடப்பட்ட கலனவயுடை் கவைமாக 

வடிவனமக்கப்படட்ுள்ளது: 

1. கால்சியம் Ca குனறந்தபட்ெம் 10% 

2. பமக்ைீசியம் Mg குனறந்தபட்ெ 2.5% 

3. கந்தகம் குனறந்தபட்ெம் 2.5% 

 

கால்சியம், பமக்ைீசியம், ெல்பர.் 

தாைியங்கள், பருப்பு வனககள் மற்றும் எண்பணய் வினதகனள 

வளரப்்பதற்காை மண்ணிை் டதனவகளுக்கு ஏற்ப அனைத்து 

ஊடட்ெெ்த்துக்களும் மண் கண்டிஷைரில் கவைமாக 

ெரிபெய்யப்படுகிை்றை. இது டதாட்டக்கனல பயை்பாட்டிற்கும் ஏற்றது. 

அனைத்து ஊட்டெெ்த்துக்களும் ஒரு மாறும் வழியில் அளவீடு 

பெய்யப்படுகிை்றை, அதாவது ஊடட்ெெ்த்துக்களில் இருந்து அடிப்பனட 

விஷம் இல்னல .- 



னககளுக்கு முை்பாக வயல்கனளெ ்டொதிக்கவும், பதாகுதிகள் மற்றும் 

டநாக்கம் பகாண்ட பயிர ்டதனவகனளப் பபாறுத்து எங்கள் தயாரிப்பிை் 

பயை்பாடன்டத் தீரம்ாைிக்கவும் பயைர ்இயக்கப்படுகிறார.் - 

னதயல்காரர ்மண் கண்டிஷைனர உருவாக்கிைார ்

குறிப்பிடட் பயிரக்ளுக்கு குறிப்பிடட் பிராந்தியங்களுக்காை 

விண்ணப்பதாரரிை் டகாரிக்னகயிை் டபரில் தயாரிக்கலாம். பயைர ்

உண்னமயாை கள டொதனை அறிக்னககள், பயிரிடப்பட விரும்பும் பயிர ்

மற்றும் அவ்வப்டபாது உற்பத்தி பெய்யப்படும் டவறு எந்த தகவனலயும் 

வைங்க டவண்டும். 

துகள் அளவு விநிடயாகம் 

நமது மண் கண்டிஷைர ்இயற்னகயில் நை்றாக இருப்பது டமல் மண்ணுடை் 

ஒட்டிக்பகாண்டு மண்ணுக்குள் உள்ள அனைத்து ஊட்டெெ்த்துக்கனளயும் 

பூடட்ுகிறது மற்றும் கைமனை அல்லது காற்று காரணமாக டமற்பரப்பு 

ஓடுவனதத் தடுக்கிறது. தயாரிப்பு சுமார ்75 முதல் 100 னமக்ராை் வனர 

தாவரங்களிை் சிறந்த உடப்காள்ளலுக்காக வடிவனமக்கப்படட்ுள்ளது. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

டமல் மண்ணில் உலரந்்த வடிவத்தில் பயை்படுத்த டவண்டும். அதிகபட்ெ 

நை்னமகனளப் பபற வினதப்பதற்கு முை் அல்லது பிை் இனதப் 

பயை்படுத்தலாம். முதல் வருடத்திற்கு ஒரு ஏக்கருக்கு 200 கிடலா 

பரிந்துனரக்கிடறாம், அதை்பிறகு பதாடரப்ுனடய பயிரக்ளுக்கு பண்னண 

மற்றும் பயிரிை் டதனவனயப் பபாறுத்து 150 கிடலா அல்லது 100 கிடலாவாக 

குனறக்கிடறாம். 

ஒப்பீடு. 

பயை்பாடு டவதியியல் உரங்கள் குபா மண் 

கண்டிஷைர.் 

பெயல்பாடு / 

ஆயுட்காலம் 

குறுகிய காலம் மிக நீண்ட காலம் 

பலத்த மனையிை் 

வினளவு 

ரத்து பெய்கிறது குனறந்தபட்ெ 

மாற்றங்கள் 

பவப்பத்திை் வினளவு தாவரத்திை் எதிரம்னற 

வினளவு 

தாவரத்தில் எந்த 

வினளவும் இல்னல 



தாவரத்திை் மூலம் 

ஊடட்ெெ்த்து 

எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள் 

பயை்படுத்தலாம் 

அல்லது நிராகரிக்கலாம் 

எப்டபாது 

டவண்டுமாைாலும் 

எளிதாக கினடக்கும் 

ஊடட்ெெ்த்து 

கினடக்கும் 

குறுகிய காலத்திற்கு 

மடட்ுடம 

முழுவதும் கினடக்கும் 

னநட்ரஜை் பயை்படுத்தவும் அல்லது 

நிராகரிக்கவும் 

முழுவதும் கினடக்கும் 

தாவர வலினம பயை்படுத்தும்டபாது 

மடட்ுடம வலுவாைது 

வலுவாை நீடித்த 

வலினம 

தாவர டொரவ்ு. கினடக்கும் 

மாறுபாடுகள் 

நினலயாை வலினம 

கினடக்கும் 

அதிகப்படியாை 

னநட்ரஜை் 

தாவர பமை்னமயாக்க 

வழிவகுக்கிறது 

நினலயாை வைங்கல் 

னநட்ரஜை் அதிகமாக 

வைங்குவது 

பூெச்ி தாக்குதலுக்கு 

பாதிப்பு 

பாதிக்கப்படக்கூடியது 

அல்ல 

னநட்ரஜை் அதிகமாக 

வைங்குவது 

டநாய்களுக்கு பாதிப்பு பாதிப்புக்குள்ளாைது 

அல்ல 

னநட்ரஜைிை் 

குனறவாை ெப்னள 

வளரெ்ச்ினயக் குனறக்க 

வழிவகுக்கிறது 

நினலயாை 

கினடக்கும் தை்னம 

விண்ணப்பம். டவதியியல் உரங்கள். குபா மண் 

கண்டிஷைர.் 

னநட்ரஜைிை் 

மாறுபாடு 

குனறந்த தாவர வலினம நினலயாை வளரெ்ச்ி 

னநட்ரஜைிை் 

மாறுபாடு 

இறுதி மகசூல் 

வினளவித்தது 

பாதிக்கப்படவில்னல 

மண் கரிமப் பபாருள் குனறக்கப்பட்டது குனறக்கப்படவில்னல 

கரிமப் பபாருள் 

குனறப்பு. 

குனறந்த மகசூல் நினலயாை மகசூல் 

ஆரக்ாைிக் டமட்டர ் நிரப்பப்படவில்னல பதாடரந்்து 

நிரப்பப்படுகிறது 

ஆரக்ாைிக் டமட்டர ்

வினளவுகள். 

கருவுறுதனல 

இைக்கிறது 

கருவுறுதனலப் 

பபறுகிறது 

னமக்டகானரடெவுடை் 

தாவர டவரக்ளிை் 

காலைித்துவம் 

குனறக்கப்பட்டது டமம்படுத்தப்பட்டது 

ஊடட்ெெ்த்து 

பரிமாற்றம் 

குனறக்கப்பட்டது டமம்படுத்தப்பட்டது 

ெமெச்ீர ்ஊட்டெெ்த்து 

வைங்கல் 

ஒழுங்கற்றது ெமநினலயாைது 



உயிரியல் பெயல்பாடு குனறக்கப்பட்டது ஊடட்ெெ்த்துக்களிை் 

டமம்பட்ட 

அணிதிரட்டல் 

பாஸ்பரஸ் உடப்காள்ளல் 

ஒழுங்கற்றது 

னமக்டகானரொவிை் 

காலைித்துவத்னத 

டமம்படுத்துகிறது, இது 

ஆனலக்கு பி 

விநிடயாகத்னத 

டமம்படுத்துகிறது 

மண் அனமப்பு டமம்படுத்தப்படவில்னல டமம்பட்ட டவர ்

வளரெ்ச்ிக்கு 

வழிவகுக்கிறது 

நீர ்னவத்திருத்தல் டமம்படுத்தப்படவில்னல டமம்படுத்தப்பட்டது 

இனடயக 

அமிலத்தை்னம 

இல்னல இனடயக 

அமிலத்தை்னம 

இனடயக காரத்தை்னம இல்னல இனடயக 

காரத்தை்னம 

னமக்டரா 

ஊடட்ெெ்த்துக்கள் 

கினடக்கவில்னல உடப்காள்ளனல 

டமம்படுத்துகிறது 

னமக்டரா 

ஊடட்ெெ்த்துக்கள் 

னவத்திருத்தல் 

இல்னல ஆம் 

நுண்ணிய உயிரிைம் நீடிக்காது நினலநிறுத்துகிறது 

மற்றும் 

டமம்படுத்துகிறது 

பூமி புழு நினலநிறுத்தாது நினலநிறுத்துகிறது 

மற்றும் 

டமம்படுத்துகிறது 

மண்ணால் பரவும் 

டநாய்கள் 

உதவாது குனறக்கிறது 

காற்றில் பரவும் 

டநாய்கள் 

உதவாது குனறக்கிறது 

தனரயில் மாசுபடுதல் உயர ் எந்த வினளவும் 

இல்னல 

நீர ்மாசுபாடு மிக அதிகம் எந்த வினளவும் 

இல்னல 

விலங்குகளால் 

உடப்காள்ளல். 

நெச்ு நெச்ு அல்லாத 

ஊடட்ெெ்த்து பவளியீடு சீரற்றது நினலயாைது 

பெலவு அதிக குனறந்த 



நீண்ட கால வினளவு மண் வளத்னத 

இைக்கிறது 

மண் வளத்னத 

டமம்படுத்துகிறது 

தாவர வளரெ்ச்ி மாறுபடும் நினலயாை 

வாைினல மாற்றம் டபரழிவு தரக்கூடியது குனறந்தபட்ெ வினளவு 

குை்றிய வளரெ்ச்ி ொத்தியம் குனறந்தபட்ெ வினளவு 

விரும்பிய 

உற்பத்தியிை் மகசூல் 

மாறுபாட்டிற்கு 

உட்படட்து 

நினலயாைது 

வினளெெ்லிை் தரம் ெராெரி அதிகமாைது 

உற்பத்தியிை் 

ஆயுட்காலம் 

ெராெரி நீட்டிக்கப்படட்ுள்ளது 

 

குபா மண் கண்டிஷைர ்தயாரிப்பு மறுப்பு 

 

அனைத்து தகவல்களும் எங்கள் அறிவிை் சிறந்த முனறயில் 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ளை, டமலும் அனவ துல்லியமாைனவ எை்று 

நம்பப்படுகிறது. பரிந்துனரக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் 

பரிந்துனரகளிை் உங்கள் பயை்பாடட்ு நினலனமகள் மற்றும் பயை்பாடு 

எங்கள் கடட்ுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டனவ.  

 

குபா மண் கண்டிஷைரக்ள் பல்டவறு இயற்னக தாதுக்களிலிருந்து 

தயாரிக்கப்படுகிை்றை மற்றும் தாவரங்களிை் வளரெ்ச்ிக்கு உகந்த சூைனல 

உருவாக்க ெராெரி டெரக்்னக பபறப்படுகிறது.  

 

எங்கள் மண் கண்டிஷைர ்கீடை பட்டியலிடப்பட்ட கலனவயுடை் கவைமாக 

வடிவனமக்கப்படட்ுள்ளது: 

1. கால்சியம் CaMinimum 10% ஆக 

2. பமக்ைீசியம் Mg குனறந்தபட்ெ 2.5% 

3. கந்தகம் குனறந்தபட்ெம் 2.5% 

இந்த தகவல் தயாரிப்பு விவொயம் / விவொயத்திற்காை குறிப்பிட்ட 

பயை்பாடட்ிற்காை விண்ணப்பத்தில் எந்தபவாரு கருத்னதயும் 



பவளிப்படுத்துவனதக் குறிக்கவில்னல. வைங்கப்பட்ட தகவல்கள் இனவ 

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டை அல்லது பரிந்துனரக்கப்பட்டை எை்பனதக் 

குறிக்கவில்னல.  

பயைர ்தைது பொந்த பெலவில் டடக் டப்ரயில்கனள டொதிக்க டவண்டும், 

அவர ்எங்கள் தயாரிப்னபப் பயை்படுத்த விரும்பும் வயல்கள் மற்றும் 

பயிரக்ளிை் உண்னமயாை நினலனயப் பபாறுத்து குபா மண் 

கண்டிஷைரக்ளிை் பயை்பாடன்டக் கண்டறிய டவண்டும்.  

 

குபா மண் கண்டிஷைரக்ள் பரிந்துனரக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் 

பரிந்துனரகனளப் பயை்படுத்துவது பதாடரப்ாை எந்தபவாரு 

பபாறுப்னபயும் பபாறுப்னபயும் குறிப்பாக மறுக்கிை்றை, டமலும் 

எந்தபவாரு சூை்நினலயிலும் அத்தனகய பயை்பாட்டிலிருந்து எைக்கூடிய 

எந்தபவாரு சிறப்பு, தற்பெயலாை அல்லது வினளவிக்கும் டெதங்களுக்கு 

பபாறுப்டபற்காது.  
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