
കാർഷിക പരിസ്ഥിതി അധിഷ്ഠിത വിള സമ്പ്രദായ ശൂപാർശ 
 

കാബേജ്, ബകാളിഫ്ലവർ, മുള്ളങ്കി, കാരറ്റ് 
കാലം 
 

ക്രമ 
നം. വിള കാലം 

1. കാബേജ് 
മലബയാരം - ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി, ജൂലല - ആഗസ്റ്റ്, 

ഫസപ്റ്റംേർ - ഒബടാേർ എന്നീ സമയത്ത് നടാം. 
സമതലം - ആഗസ്റ്റ് - ഫസപ്റ്റംേറിൽ നടണം 

2. ബകാളിഫ്ലവർ സമതലം - ഫസപ്റ്റംേർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വഫര 

3. മുള്ളങ്കി മലബയാരം - ജൂണ് - ജൂലല 
സമതലം - ഫസപ്റ്റംേർ 

4. കാരറ്റ് ജൂലല മുതൽ ഫെബ്രുവരി വഫര 

 
വിത്്ത 
 

ക്രമ 
നം. വിള വിത്തിഫെ അളവ് 

(ഏക്കറിന്) അകലം 

1. കാബേജ് 250 ഗ്ാം 

മലമ്പ്രബദശം - 40 x 40 ഫസെീമീറ്റർ 
സമതലം - 45 x 30 ഫസെീമീറ്റർ 

ലൈബ്രിഡ് - 60 x 45 x 45 ഫസെീമീറ്റർ (രണ്ടു 
വരി ബേർന്ന രീതി) 

2. ബകാളിഫ്ലവർ 150 ഗ്ാം 
മലമ്പ്രബദശം - 45 x 45 ഫസെീമീറ്റർ 

സമതലം - വാരങ്ങളം തടങ്ങളം 60 ഫസെീമീറ്റർ 
അകലത്തിൽ 

3. മുള്ളങ്കി 4 കിബലാ 15 x 10 ഫസെീമീറ്റർ 

4. കാരറ്റ് 1.6 കിബലാ വാരങ്ങള് തമ്മിൽ 30 ഫസെീമീറ്റർ ഫേടികള് 
തമ്മിൽ 5 ഫസെീമീറ്റർ 

 
വിത്്ത പരിേരണം 
➢ വിത്ത് േീജാമൃതത്തിൽ മുക്കി തണലത്ത് ഉണക്കിഫയടുക്കുക. 
➢ 25 ഗ്ാം അബസാലൈറില്ലം 250 ഗ്ാം വിത്തിന് പുരട്ടുക. 
➢ കുമിള് ബരാഗങ്ങഫള നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് 10 ഗ്ാം സൂബഡാബമാണാസ് ഫ്ലൂറഫസന്ഡ് ഒരു 

കിബലാ വിത്തിന് പുരട്ടുക. 
 
ബനഴ്സറി പരിപാലനം 
കാബേജ്, ബകാളിഫ്ലവർ 
➢ ഒബരക്കർ സ്ഥലത്ത് നടാനുള്ള ലതകള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഫസെ് (40m2) 

സ്ഥലം ബവണം. 
➢ അല്പം ഉയരത്തിൽ വാരങ്ങള് ബകാരി, അതിൽ 20 കിബലാ ഘനജീവാമൃതവം 200 കിബലാ 

കബോസ്റ്റ് (NADEP) ലൈബക്കാഡർമ വിറിഡിയം ബേർത്ത് ഇളക്കി ബേർക്കുക. 
➢ 10 ഫസെീമീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള വരികളിൽ വിത്ത് വിതച്ചബശഷം 8 ഗ്ാം 

ലൈബക്കാഡർമ വിറിഡി ഒരു ലിറ്റർ ഫവളളത്തിന് എന്ന ബതാതിൽ കലക്കി ഒഴിയ്ക്കുക. 
➢ 40-45 ദിവസം പ്രായമായ ലതകള് 45 ഫസെീമീറ്റർ അകലത്തിൽ പറിച്ചു 

നടാവന്നതാണ്. 



 
 

 
മുള്ളങ്കി, കാരറ്റ് 
➢ കൃഷിയിടത്തിൽ ബനരിട്ട് വിതയ്ക്കുന്നു. 

 
സ്ഥലഫമാതുക്കൽ 
➢ മണ്ണ് നന്നായി ഉഴുത് കട്ടയടച്ച ്പരുവഫെടുത്തുക. 

 
വള പ്രബയാഗം 
കാബേജ്, ബകാളിഫ്ലവർ 
➢ 2500 കിബലാ കബപാസ്റ്റം, 400 കിബലാ ഘനജീവാമൃതവം അവസാന ഉഴവിഫനാെം 

ഒബരക്കറിന് മണ്ണിൽ ബേർത്ത് ഫകാടുക്കാവന്നതാണ്. 
➢ 200 കിബലാ ഘനജീവാമൃതം, പറിച്ചു നടുന്ന ബവളയിൽ ഫേടികള്ക്ക് നൽകാവന്നതാണ്. 
➢ പറിച്ചുനട്ട് 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് - 125 കിബലാ ഘനജീവാമൃതം നൽകുക. 
➢ 45, 60-ാം ദിവസത്തിലും 200 ലിറ്റർ ദ്രവജീവാമൃതം നൽകുക. 

 
മുള്ളങ്കി, കാരറ്റ് 
➢ 2500 കിബലാ കബപാസ്റ്റം, 200 കിബലാ ഘനജീവാമൃതവം അവസാന ഉഴവിഫനാെം 

ബേർക്കണം. 
➢ പറിച്ചുനട്ട് 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, 200 കിബലാ ഘനജീവാമൃതം ബേർക്കുക. 
➢ ഓബരാ 10 ദിവസം ഇടവിട്ടും 200 ലിറ്റർ ദ്രവജീവാമൃതം തളിച്ചു ഫകാടുക്കുക. 

 
കള നിയന്ത്രണം 
➢ കച്ചിബയാ മറ്റു ലജവാവശിഷ്ടങ്ങബളാ ഉപബയാഗിച്ച ് പുതയിടുന്നത് കള വളരുന്നത് 

തടയം. 
 
ജലബസേനം 
➢ പുതയിടുന്നതിനാൽ മണ്ണിൽ ഈർെം നിലനിർത്തുന്നതിന് സൈായിക്കുകയം 

ജലബസേനത്തിഫെ ബതാത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും സൈായിക്കുന്നു. 
 
കീടബരാഗ നിയന്ത്രണം 
കാബേജ് ശലഭം (Diamond back moth) 
➢ കാബേജ്, ബകാളിഫ്ലവർ, കടുക്, ഫകയിൽ, മുള്ളങ്കി, ബബ്രാബക്കാളി തുടങ്ങിയ കാബേജ് 

വർഗ വിളകഫളഫയല്ലാം ആക്രമിക്കുന്ന പ്രധാനഫെട്ട ഒരു കീടമാണിത്. 
➢ ബപെർ ബപാഫലയള്ള തുരങ്കങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ധാരാളം ദവാരങ്ങളണ്ടാക്കുന്നു ഇല 

ഞരമ്പുകഫളാഴിഫക ോക്കിഫയല്ലാം കാർന്നു തിന്ന് skeletonize ഫേയ്യുകയം വിസർജയം 
ഫകാണ്ട് വൃത്തിബകടാക്കുകയം ഫേയ്യും. ഇളം പച്ചനിറത്തിൽ ഫമലിഞ്ഞ പുഴുക്കള്, 
അനക്കിയാൽ ബവഗത്തിൽ േലിക്കുകയം ഫേയ്യുന്നു ഫകാക്കുണുണ്ടാക്കി അതിലാണ് 
പൂപ്പുകള് ഇരിക്കുക തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ഫേറിയ ശലഭങ്ങള്ക്ക് േിറകിൽ പ്രബതയക 
അടയാളമുണ്ടാകും. 

 
നിയന്ത്രണം 
➢ വിളക്ക് ഫകണി സ്ഥാപിക്കുക. 
➢ െിബറാബറാണ് ഫകണികള് ഏക്കറിന് 5 എണ്ണം എന്ന ബതാതിൽ സ്ഥാപിക്കുക. 
➢ പുഴുക്കഫള ഫപറുക്കി നശിെിക്കുക. 
➢ കാബേജം കടുകും 4 : 1 എന്ന അനുപതാത്തിൽ നടാവന്നതാണ്. 
➢ നീമാസ്ത്രം (200ലിറ്റർ ഏക്കറിന്) അഫല്ലങ്കിൽ 5% ബവെിന്കുരുസത്ത് 10 

ദിവസത്തിനകത്ത് രണ്ട് തവണ തളിയ്ക്കുന്നത് മുട്ടകഫള നിർവീരയമാക്കുന്നതിനുതകുന്നു. 



➢ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം 5 ലിറ്റർ, 100 ലിറ്റർ ഫവള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒബരക്കറിന് തളിയ്ക്കുന്നത് ഇല 
തിന്നുന്ന പുഴുക്കഫള നശിെിക്കാന് ഉതകുന്നു. 

➢ ഫവളത്തുള്ളി - മുളക് സത്ത് 10 ലിറ്റർ / 100 ലിറ്റർ ഫവളത്തിന് എന്ന ബതാതിൽ കലക്കി 
തളിയ്കക്കുന്നത് പുഴുക്കഫള നശിെിക്കാന് സൈായിക്കുന്നു. 

 
കാബേജ് തുരെന് - Head borer (Hellula undalis) 
➢ എല്ലാ കാബേജ് വർഗ വിളകഫളയം ആക്രമിക്കുന്നു. ഇളം ദശയിലുള്ള പുഴുക്കള് ഇലകളം 

തണ്ടുകളം തുരന്നു തിന്നുകയം തണ്ടിനുള്ളിൽ തുരന്നു, സിൽക്ക് 
ഫകാക്കുണിനുള്ളിലിരിക്കുകയം ഫേയ്യും. പുഴുക്കള് േന്ദന നിറമുള്ളതും തവിട്ടു നിറമുള്ള 
വരകബളാടു കടിയതുമാകുന്നു. 

 
നിയന്ത്രണം 
➢ ഏക്കറിന് 200 ലിറ്റർ നീമാസ്ത്രം ഒരാഴ്ച ഇടവിട്ട് രണ്ടു പ്രാവശയം തളിയ്ക്കുന്നത്, ഈ 

കീടത്തിഫെ മുട്ടകഫള നിർവീരയമാക്കുകയം തന്മൂലം കീടാക്രമണ തൂക്ഷത കുറയകയം 
ഫേയ്യും. 

➢ ഫേറിയ പുഴുക്കഫള നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ബ്രഹ്മാസ്ത്രം 5 ലിറ്റർ 100 ലിറ്റർ ഫവളളത്തിൽ 
കലക്കി തളിയ്ക്കുക. 

➢ ഫവളത്തുള്ളി - മുളക് സത്ത് ഏക്കറിന് 10 ലിറ്റർ 100 ലിറ്റർ ഫവളളത്തിൽ ബേർത്ത് കലക്കി 
തളിച്ചാൽ വലിയ പുഴുക്കഫള നിയന്ത്രിക്കാന് സൈായിക്കുന്നു. 

 
ഇലക്കൂട്ഫകട്ടുന്ന പുഴു (Crocidolomia binotalis) 
➢ ഇളം ദശയിലുള്ള പുഴുക്കള് ഇലയഫട അടിവശത്തിരുന്ന് തിന്നുകയം എന്നാൽ പിന്നീട് 

ോക്കിയള്ള ഭാഗങ്ങളം വളരുന്ന നാമ്പുകളം തിന്നുകയം ഫേയ്യുന്നു. 
പച്ചനിറബത്താടുകൂടിയതും മഞ്ഞ കലർന്ന ഫവള്ള വരകബളാടു കൂടിയതും കറുത്ത 
ഫപാട്ടുള്ളതുമായ പുഴുക്കളാണിവ. 

 
നിയന്ത്രണം 
➢ 5% ബവെിന്കുരുസത്ത് തളിയ്ക്കുക. 
➢ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം 3.5 ലിറ്റർ 100 ലിറ്റർ ഫവള്ളത്തിൽ ബേർത്ത് തളിയ്ക്കുക. 
➢ കൂട് ഫകട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇലകള് പറിച്ചു നശിെിക്കുക. 
➢ വിളക്ക് ഫകണി ഒഫരണ്ണം (ഏക്കറിന്) സ്ഥാപിക്കുക. 

 
കാബേജ് മുഞ്ഞ 
➢ കടുക്, കാബേജ്, ബകാളിഫ്ലവർ, ബനാള്ബഖാള് തുടങ്ങിയ വിളകഫള ആക്രമിക്കുന്നു. 
➢ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ് കെ് ബപാഫലയാകുന്നു. 

നിയന്ത്രണം 
➢ മഞ്ഞ പശഫക്കണി @ 6 എണ്ണം /  ഏക്കറിന് സ്ഥാപിക്കുന്നത് േിറകുള്ള മുതിർന്ന 

മുഞ്ഞകഫള നിയന്ത്രിക്കുന്നു. 
➢ ബവെിന്കുരുസത്ത് 5% തളിയ്ക്കുക. 
➢ ഉമ്മത്തിന് ഇലസത്ത് (5 ലിറ്റർ 100 ലിറ്റർ ഫവള്ളത്തിൽ) 

 
കാബേജ് േിത്രശലഭം 
➢ ഇലകള് തിന്നു നശിെിക്കുന്നു. 
➢ കാബേജ് ഫമാട്ടുകള് തുരക്കുന്നു. 

 
നിയന്ത്രണം 
➢ കൃഷിയിടത്തിന് ചുറ്റും വലകള് ഇട്ടാൽ േിത്രലഭങ്ങള് വരുന്നത് തടയാനാകും. 
➢ പക്ഷി സബങ്കതങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുക (ഏക്കറിന് 15 എണ്ണം). 



➢ നീമാസ്ത്രം തളിയ്ക്കുക (200 ലിറ്റർ) കീടാക്രമണം കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ ഒരാഴ്ച ഇടവിട്ട് 2 
തവണ തളിയ്ക്കാവന്നതാണ്. 

➢ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം 5 ലിറ്റർ 100 ലിറ്റർ ഫവളളത്തിൽ കലക്കി തളിയ്ക്കുക. 
➢ ഫവളത്തുള്ളി - മുളക് സത്ത് 10 ലിറ്റർ 100 ലിറ്റർ ഫവള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിയ്ക്കുക. 

 
വാട്ടബരാഗം 
➢ തണ്ട് കറുത്ത നിറത്തിലാവകയം ചുരുങ്ങിബപാവകയം ക്രബമണ ഉണങ്ങി ബപാവകയം 

ഫേയ്യുന്നു. 
 
നിയന്ത്രണം 
➢ ഗുണബമന്മയള്ള വിത്തുപബയാഗിക്കുക. 
➢ അധികജലബസേനം ഒഴിവാക്കുക, നിർവാർച്ച സൗകരയം ഉറപ്പുവരുത്തുക. 
➢ ഉയർന്നവാരങ്ങള് ബകാരി വിത്തു വിതയ്ക്കുകബയാ വിത്തുനടീൽ തട്ടങ്ങള് 

ഉപബയാഗിക്കുകബയാ ഫേയ്യുക. 
➢ ലൈബക്കാഡർമ വിറിഡി (8 ഗ്ാം ഒരു ലിറ്റർ ഫവള്ളത്തിൽ) തവാരണകളിൽ ഒഴിച്ചു 

ഫകാടുക്കുക. 
➢ ലൈബക്കാഡർമ വിതറിയ ഘനജീവാമൃതം 400 കിബലാ / ഏക്കറിന് ഉപബയാഗിക്കുക. 

 

കടൊട് 

കൃഷി മാനവൽ , റിതു സാധികാര സംസ്ത , ആന്ധ്രാപ്രബദശ് 
 

 


