
കാർഷിക പരിസ്ഥിതി അധിഷ്ഠിത വിള സമ്പ്രദായ ശൂപാർശ 

  

പയർ (ബീൻസ്, വള്ളി പയർ, അമര പയർ) 

വളർച്ചാ കാലം 

1. അമര പയർ -  ജൂൺ - ജൂലല മാസങ്ങളിലം, ഒക്ടാബർ,  
നവംബർ മാസങ്ങളിലം നടാവുന്നതാണ്. 

2. ബീൻസ്  - മലക്യാരക്മഖല – ഫെബ്രുവരി- മാർച്ച ്
സമതലങ്ങളിൽ - ഒക്ടാബർ - നവംബർ 

3. പയർ   - ജൂൺ-ജൂലല (മഴഫയ ആശ്രയിച്ച ്കൃഷി  
ഫെയ്യുന്നയിടങ്ങളിൽ) 
ഫെബ്രുവരി – മാർച്ച ് (നനയ്ക്കാൽ 
സൗകരയമുള്ളയിടങ്ങളിൽ) 

വിത്ത് 

വിള വിത്തിൻഫെ അളവ് 
(ഏക്കെിന്) 

നടീൽ അകലം 

അമര 4 കിക്ലാ 45X15 cm (45 
ഫസൻെിമീറ്റർ 
അകലത്തിൽ വരമ്പുകൾ 
ക്കാരി അതിൽ 15 
ഫസൻെിമീറ്റർ 
അകലത്തിൽ വിത്ത് 
നടാം 

ബീൻസ് 32 കിക്ലാ മലമ്പ്രക്ദശങ്ങളിൽ 30X15 
cm (അതായത് 30 
ഫസൻെിമീറ്റർ 
അകലത്തിൽ എടുത്ത 
വാരങ്ങളിൽ 15 
ഫസൻെിമീറ്റർ 
അകലത്തിൽ ഒരു 
കുഴിയിൽ രണ്ടു വിത്ത് 
വീതം നടാം) 
സമതലങ്ങളിൽ 45X30 
cm 

 



വിത്തുപരിെരണം 

➢ വിത്തുകൾ ബീജാമൃതത്തിൽ മുക്കി വച്ച ക്ശഷം തണലത്ത് ഉണക്കിഫയടുത്ത് 
നടാൻ ഉപക്യാഗിക്കാം 

➢ ലൈക്ക്കാഡർമ നാല് ഗ്രം ഒരു കിക്ലാ വിത്തിന് എന്ന ക്താതിൽ പുരട്ടിയ 
ക്ശഷം നടാം. 

നിലം ഒരുക്കൽ 

 നിലം നന്നായി കിളച്ച ് കട്ടകൾ ഉടച്ച ് വാരങ്ങക്ളാ തടങ്ങക്ളാ ശൂപാർശ 
പ്രകാരം ഫെയ്യാവുന്നതാണ്. 

വളപ്രക്യാഗം 

➢ അവസാന വട്ട സ്ഥലഫമാരുക്കലിക്നാഫടാപ്പം 400 കിക്ലാ 
ഘനജീവാമൃതം ക്െർക്കാവുന്നതാണ്. 

➢ നട്ട് 15 ദിവസത്തിനുക്ശഷം 200 കിക്ലാ ഘനജീവാമമൃതം 
ക്െർക്കാവുന്നതാണ്. 

➢ രണ്ടാഴ്ചയിഫലാരിക്കൽ ദ്രവജീവാമൃതം നൂെ് ലിറ്റർ ഫവള്ളത്തിന് 20 ലിറ്റർ 
എന്ന ക്താതിൽ കലക്കി തളിക്കാവുന്നതാണ്. 

➢ 10 ദിവസത്തിഫലാരിക്കൽ ഏക്കെിന് 200 ലിറ്റർ ദ്രവജീവാമൃതം 
ഫെടിയുഫട ചുറ്റം മണ്ണിലം ഒഴിച്ചു ഫകാടുക്കാവുന്നതാണ്. 

 

കീട – ക്രാഗ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 

മുഞ്ഞ 

➢ ഇലയും പൂത്തണ്ടും ഇളം കായ്കളം മുഞ്ഞകളാൽ ഫപാതിഞ്ഞിരിക്കം. 

➢ ഫെെിയ മധുരമുള്ള ദ്രാവകം സ്രവിക്കന്നതിനാൽ ഉറുമ്പുകഫളയും 
ആകർഷിക്കം. 

നിയന്ത്രണം 

➢ നിമാസ്ത്രം / കരിഫനാച്ചി ഇലസത്ത്/ ഉമ്മത്തിൽ ഇലസത്ത് 
ഇവയിക്ലഫതങ്കിലം തളിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 



➢ വിളയ്ക്ക് ചുറ്റം 4 വരി ക്ൊളം വളർത്തുക. തന്മൂലം ഉപകാരപ്രദമായ 
സുന്ദരി വണ്ടുകൾ മുഞ്ഞകഫള ആഹരിക്കാനിടയാകുകയും ഫപരുപ്പം 
നിയന്ത്രിക്കകയും ഫെയ്യും. 

Spotted pod borer (പയർ തുരപ്പൻ പുഴുക്കൾ) (Maruca vitrata) 

➢ പൂഫമാട്ടുകളം പൂക്കളം ഇളം കായ്കളം തുരക്കം. 

➢ കീടാക്രമണത്തിന് വിക്ധയമായ പൂക്കളം കായ്കളം വല 
ഫകട്ടിയക്പാഫലയായിരിക്കം 

നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ 

➢ ക്ൊളവും പയറും 2:1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഇടകലർത്തി വളർത്തുന്നത് 
കീടാക്രമണം കുെയ്ക്കം. 

➢ പുഴുക്കഫള ഫപറുക്കി നശിപ്പിക്കക. 

➢ ആദയഫത്ത 20 മുതൽ 40 ദിവസം വഫര ഇടയിളക്കലിലൂഫടക്യാ 
മാനുഷികമാക്യാ കളകൾ പെിച്ച ്നശിപ്പിക്കക. 

➢ ഏക്കെിന് അക്ചാ, ആക്ൊ െിക്ൊക്മാൺ ഫകണികൾ തൂക്കക. 

➢ നിമാസ്ത്രം തളിച്ച ക്ശഷം ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും അക്േയാസ്ത്രവും തളിയ്ക്കക. 

പയർ തുരപ്പൻ പുഴുക്കൾ (Field bean pod borer) 

➢ ഒക്രാ ആഴ്ച ഇടവിട്ട് ലൈക്ക്കാഗ്രമ്മ ബ്രസിലിയൻസിസ് (Trichogramma 
brasiliensis) ഏക്കെിന് 20,000 വീതം നാല മുതൽ ആെ് പ്രാവശയം 
കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കക. 

➢ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം / അക്േയാസ്ത്രം തളിയ്ക്കക. 

Gram pod borer (Helicoverpa armigera) 

ഇവയുഫട പുഴുക്കൾ ഇലകൾ, പൂഫമാട്ടുകൾ, ഇളം കായ്കൾ എന്നിവ തുരക്കകയും 
ഇളം കായ്കളം വിത്തും ഉൾവശത്തുളള മാംസള ഭാഗങ്ങളം തിന്ന് 
നശിപ്പിക്കകയും ഫെയ്യുന്നു. 

നിയന്ത്രണം 

➢ കൃഷിയിടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 



➢ ഏക്കെിന് ഒരു വിളക്ക് ഫകണിഫയന്ന ക്താതിൽ സ്ഥാപിച്ച ്ശലഭങ്ങഫള 
പിടിച്ച ്നശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

➢ ലമന, മൂങ്ങ, King crow ക്പാലള്ള പക്ഷികഫള ആകർഷിക്കന്നതിനായി 
പക്ഷി സക്ങ്കതങ്ങൾ കൃഷിയിടത്തിൽ (ഏക്കെിന് 10 എണ്ണം) 
സ്ഥാപിക്കക. 

Bean stem fly (Ophiomyia phaseoli) 

ആക്രമ വിക്ധയമായ തണ്ടുകളഫട ഉൾവശം ചുവന്ന നിെത്തിക്ലാ ഇളം മഞ്ഞ 
നിെത്തിക്ലാ, കാഷ്ഠവും മറ്റം നിെഞ്ഞ് പുഴുക്കക്ളാ പൂപക്യാ കൂടിയും കാണഫപ്പടുന്നു. 
തണ്ടിൽ ഫെെിയ ഒരു ദവാരഫമാഴിച്ചാൽ ഫപാതുക്വ ആക്രാഗയകരമായി 
കാണുഫമങ്കിലം മൂക്ന്നാ അതിലധികക്മാ പുഴുക്കൾ ഉള്ളിലഫണ്ടങ്കിൽ, ഫെടികൾ 
മഞ്ഞളിച്ച ്വാടി ഉണങ്ങുകയും ക്രക്മണ നശിച്ചു ക്പാകുകയും ഫെയ്യുന്നു. 

നിയന്ത്രണം 

• ഈച്ചകളഫട മുട്ടകൾ വിരിയാതിരിക്കാനായി നിമാസ്ത്രം തളിയ്ക്കാവുന്നതാണ് 

Pea leaf miner (Chromatomyia horticola) 

ഇലകളം ഇളം കായ്കളം ആക്രമിക്കം. ഇലകളഫട പ്രകാശ സംക്േഷണം 
കുെയ്ക്കന്നു. കായ്കളഫട പുെത്തുള്ള ആക്രമണം മൂലം വിപണനത്തിൽ മതിപ്പ് 
കുെയുന്നു. 

നിയന്ത്രണം 

➢ മുട്ടകൾ വിരിയാതിരിക്കന്നതിനായി നിമാസ്ത്രം തളിയ്ക്കക. 

➢ ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും അക്േയാസ്ത്രവും തളിയ്ക്കക. 

ഇലക്പ്പൻ (Thrips) 

 ഇവ ഫെടികളഫട നീരൂറ്റികുടിക്കന്നതിനാൽ ഫെടികൾ വാടുന്നു. 
കീടാക്രമണം ഉണ്ടായ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫവള്ളി നിെം പ്രതയക്ഷഫപ്പടുന്നു. കായ്കളിൽ 
പാടുകളം കളങ്കങ്ങളം കാണഫപ്പടുന്നു.വിളഫവടുപ്പ് സമയത്ത് ഇത് അത്ര 
സ്പഷ്ടമഫെങ്കിലം വിളഫവടുപ്പാനന്തര കാലത്ത് കായ്കഫള 
അനാകർഷകമാക്കകയും വിപണി മൂലയം കുെയുകയും ഫെയ്യുന്നു. മാത്രവുമെ. ഈ 
മുെിപ്പാടികളിലൂഫട ക്രാഗകാരികഫള ആകർഷിക്കകയും ഫെയ്യുന്നു. 

നിയന്ത്രണം 



➢ പയറു വർഗ്ഗ ക്താട്ടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റം ഇടയിലം അഗത്തി  Sesbania grandiflora) 
നടുന്നത് ഇലക്പ്പൻ വരുന്നത് തടയാനാകും. 

➢ ക്വപ്പ്, കരിഫനാച്ചി സത്ത് തളിക്കക. 

➢ 5-6 നീല പശഫകണി ക്താട്ടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കക. 

ഫവള്ളിച്ച 

➢ ഇലകൾ മഞ്ഞളിക്കകയും ചുക്കിചുളിയുകയും ഫെയ്യുന്നു. 

➢ ലവെസ് ക്രാഗ വാഹകരാണിവ 

നിയന്ത്രണം 

➢ 5-6 മഞ്ഞ പശഫക്കണികൾ ക്താട്ടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കക. 

➢ ക്വപ്പ് + കരിഫനാച്ചി സത്ത് തളിക്കക 

മണ്ഡരികൾ (Spider mites) 

➢ ഫവള്ളയും മഞ്ഞയുമായ ഫെെിയ പുള്ളിക്കത്തുകൾ ഇലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. 

➢ കുടുതലായാൽ ഇലകൾ കരിഞ്ഞു വീണുക്പാകുന്നു. ഫെടികൾ ക്രക്മണ 
നശിച്ചു ക്പാകും, ഈ മണ്ഡരികൾ ഇലകളഫട അറ്റത്ത് 
പറ്റിപിടിച്ചിരിക്കകയും കാറ്റിനാൽ മറ്റള്ള വിളകളിക്ലയ്ക്ക് പാെി ക്പാകുകയും 
ഫെയ്യുന്നു. 

നിയന്ത്രണം 

➢ ആക്രമണവിക്ധയമായ ഫെടികൾ പെിച്ച ് നശിപ്പിക്കകയും ക്താട്ടങ്ങൾ 
വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കകയും ഫെയ്യുന്നു. 

➢ ക്വനൽ കാലത്ത് കൂടുതൽ തവണ ജലക്സെനം നൽകുക. 

➢ ക്താട്ടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റം വരമ്പുകളിൽ മൂന്ന് വരി ഉയരമുള്ള ഫെടികൾ (ക്ൊളം 
ക്പാലള്ളവ) നടുക. 

➢ പശുവിൻ ൊണകവും ക്ഗാമൂത്രവും കായവും ക്െർത്ത് തളിയ്ക്കക. 

ഫൂക്സെിയൽ വാട്ടം 

ഏതു പ്രായത്തിലം ഫെടികഫള ആക്രമിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുമിളകളാണ്. വിത്തു വഴി 
പകരുന്നു. ഇലകൾ മഞ്ഞളിച്ച ് ഫെടികൾ വാടിക്കരിഞ്ഞു ക്പാകുന്നു. തണ്ട് 
പിളർന്ന് ക്നാക്കിയാൽ ഉള്ളിൽ ചുവന്ന നിെത്തിലിരിക്കം. 



നിയന്ത്രണം 

➢ ലൈക്ക്കാഡർമ വിെിഡി കലക്കി ഫെടിയുഫട ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു ഫകാടുക്കാം. 

➢ പശുവിൻ ൊണകം + ക്ഗ്രാമൂത്രം + കായം കലക്കി തളിക്കക. 

ചൂർണ്ണപൂപ്പ് ക്രാഗം (Powdery mildew) 

ഇലകളിലം തണ്ടുകളിലം കായ്കളിലം ഫവള്ള ഫപാടി ക്പാഫലയുളള കുമിൾ 
തന്തുക്കൾ കാണഫപ്പടുന്നു. ആദയം ഫെെിയ നിെവയതയാസക്ത്താടുള്ള പുള്ളികൾ 
പ്രതൃക്ഷഫപ്പടും പിന്നിട്ട് ഇവ വലതായി ഫപാടിക്പാഫലയുള്ള കുമിൾ തന്തുക്കളാൽ 
നിെയഫപ്പടുന്നു. ഇവയുഫട താഫഴയുള്ള കലകൾ പർപ്പിൾ നിെമാവുകയും പിന്നീട്ട് 
തവിട്ട് നിെത്തിലാവുകയും ഫെടികൾ ഉണങ്ങിക്കരിയുകയും ഫെയ്യുന്നു. 

നിയന്ത്രണം 

➢ ൊണകം ക്ഗാമൂത്രം + കായം ക്െർത്ത മിശ്രിതം തളിയ്ക്കക 

➢ 6 ശതമാനം വീരയമുള്ള ക്മാരിൻ ഫവള്ളം തളിക്കക.  

 

കടപ്പാട് 

കൃഷി മാനവൽ , െിതു സാധികാര സംസ്ത , ആന്ധ്രാപ്രക്ദശ് 
 


