
കാർഷിക പരിസ്ഥിതി അധിഷ്ഠിത വിള സമ്പ്രദായ ശൂപാർശ 
 

തക്കാളി 
 

കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാലം 
 ഉഷ്ണ കാലാവസ്ഥയം നല്ല സൂരയപ്രകാശവം ആവശയത്തിന് ഈർപവമുള്ള ഒരു 
കാലാവസ്ഥയാണ് ഇതിനാവശയം. ഉഷ്ണമേഖലയിലാണ് അനുമയാജ്യചേങ്കിലം ശശതയ മേഖലയിലം 
കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു. എന്നാല് അതി ശശതയമത്താട് ചപാരുതാന് കഴിവില്ല. താപനില 15-27oC ഉള്ള 
സ്ഥലങ്ങളാണ് നല്ലത്. ശരാശരി താപനില 21-23oC ഉള്ളയിടങ്ങളില് നല്ല വളർചയം കായ്ഫലവം 
ലഭിക്കുന്നു. താപനില കൂടുമതാറം വളർച മുരടിക്കുകയം കായ്ഫലം കുറയകയം ഗുണനിലവാരം 
കുറയകയം ചെയ്യുന്നു. കായ്കള്ക്ക്ക് നിറം വരണചേങ്കില് പകല് നല്ല സൂരയപ്രകാശവം രാത്രികളില് 
തണുപ്പം മവണം. 
 ചതമക്ക ഇതയയില് ജൂണ്-ജൂശല, ഒമടാബർ-നവംബർ, ജ്നുവരി-ചഫബ്രുവരി എന്നീ 
കാലങ്ങളില് കൃഷി ചെയ്യാവന്നതാണ്. നല്ല നീർവാർചയള്ള ഏതുതരം േണ്ണിലം കൃഷി 
ചെയ്യാചേങ്കിലം ഉയർന്ന ശജ്വാംശമുള്ളതും ജ്ലാംശം പിടിച്ചു നിർത്താന് കഴിവമുള്ള േണല് 
കലർന്ന പശിേരാശി (Sandy loam) േണ്ണാണ് നല്ലത്. േണ്ണിചെ PH മൂലയം 6-8.5 വചരയാണ് ഉത്തേം. 
അല്പം അമ്ലതയം ലവണതവം ചെറക്കുവാനിവയ്ക്ക് കഴിവണ്ട്. 
 
ഇനങ്ങള്ക് 
 ഓമരാ സ്ഥലങ്ങളില് വളർത്താനനുമയാജ്യോയ നാടന് ഇനങ്ങളം ലഭയോയ വിത്തുകളം 
ഉപമയാഗിക്കാവന്നതാണ്. 
 
വിത്ത് 
 ഒരു ഏക്കറിന് 200 മുതല് 250 ഗ്ാം വചര വിത്ത് മവണ്ടി വരും ശൈമക്കാഡർേ വിറിഡിയം 
സൂമഡാമോണാസ് ഫ്ലൂറസന്സ് (100 ഗ്ാം വിത്തിന് 5 ഗ്ാം എന്ന മതാതില്) ഉപമയാഗിച്ചു പുരട്ടി വച 
മശഷം നടുക. ബീജ്ാമൃതവം വിത്തില് പുരട്ടാന് ഉപമയാഗിക്കാവന്നതാണ്. 
 
നഴ്സറി പരിപാലനം 
 നന്നായി കിളചചാരുക്കി, ചവള്ളം കയറാത്ത രീതിയില് വാരങ്ങള്ക് മകാരി അതില് വിത്ത് 
വിതയ്ക്കുക. ഒരു ചെടർ സ്ഥലം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ആറ ചസെ് സ്ഥലത്ത് നഴസറി ഒരുക്കണം. 
കാലിവളവം, േണലം കൂട്ടികലർത്തി, വിത്ത് നട്ടമശഷം മുകളില് വിതറാവന്നതാണ്. മവനല്കാലത്തും 
വർഷകാലത്തും വാട്ടമരാഗം (Damping off) വരാന് സാധയതയള്ളതിനാല് സൂരയതാപീകരണവം 
വിത്തുപെരണവം നടമത്തണ്ടതാണ്. മവപിന് പിണ്ണാക്കും, കപലണ്ടി പിണ്ണാക്കും ചസചൊന്നിന് 2 
കിമലാ എന്ന മതാതില് മെർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപമയാഗിച ് വാരങ്ങള്ക് മൂടുന്നത് 
േണ്ണിചല ചൂടു കൂട്ടുന്നതിനും കുേിള്ക് മരാഗങ്ങള്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും സൊയിക്കും. േണ്ണിന് േീചത 
പുതയിടുന്നതും താപീകരിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നു. 
 
പ്രധാന സ്ഥലചോരുക്കല് 
 നാലഞ്ചു തവണ കിളചചാരുക്കി, കട്ടയടച,് വാരങ്ങള്ക് മകാരിമയാ തടങ്ങചളടുമത്താ 
ശതകള്ക് നടാവന്നതാണ്. േണല് പ്രമദശങ്ങളില് തറ നിരപില് തചന്ന നടാവന്നതും ഘനമേറിയ 
േണ്ണില് വാരങ്ങള്ക് മകാരിയം നടാം. 
പറിച്ചുനടീല് 
 രണ്ട് രണ്ടരയടി അകലത്തിചലടുത്ത വരികളില് ഒരടി അകലത്തില് ശതകള്ക് നടാം. (60-75 
cm x 30 cm). 
 ഇനങ്ങളചട വളർചയനുസരിച ് അകലം കൂട്ടകമയാ, കുറയ്ക്കുകമയാ ചെയ്യാം. 
ശെബ്രിഡുകള്ക്ക്ക് വരികള്ക് തമ്മില് അകലം കൂടുതലം ചെടികള്ക് തമ്മില് അകലം കുറവം 
നല്കുന്നത് കായ്ഫലം കൂട്ടും. 
 
മനരിട്ടുള്ള വിതയ്ക്കല് 
 പ്രധാന സ്ഥലചോരുക്കിയ മശഷം വിത്തുകള്ക് മനരിട്ട് വിതയ്ക്കുന്നത്. പറിച്ചു നടുന്ന 
രീതിമയക്കാളം, മനരചത്ത പൂവിടുവാനും കായ്ക്കാനും സൊയിക്കുന്നു. ഒമന്നാ രമണ്ടാ ആമരാഗയമുള്ള 
ശതകള്ക് ഒരു ചുവട്ടില് നിർത്തിയമശഷം ബാക്കിയള്ളവ പറിച്ചു കളയാവന്നതാണ്. 
 
വളപ്രമയാഗം 
 ഒരു ഏക്കറിന് ചുവചട പറയന്നവ മെർക്കാവന്നതാണ്. 

✔ േണ്ണില് അസമറ്റാബാടർ/അമസാശൈറില്ലം @ 1-1.25 കിമലാ/ഏക്കറിന് 



✔ കമപാസ്റ്റ് 2.5 ടണ് മെർക്കാം 

✔ ഘനജ്ീവാമൃതം 400 കിമലാ 

✔ മവപിന് പിണ്ണാക്ക് - 120 കിമലാ 
മേല്പറഞ്ഞവ േണ്ണില് മെർത്ത് ചകാടുക്കാവന്നതാണ്. 

✔ ഇതു കൂടാചത പറിച്ചുനട്ട് 10 ദിവസം കഴിയമപാള്ക് 200 ലിറ്റർ ദ്രവയജ്ീവാമൃതം തളിയ്ക്കണം. 

✔ 20 ദിവസം കഴിയമപാള്ക് വീണ്ടം 200 ലിറ്റർ ദ്രവയജ്ീവാമൃതം തളിയ്ക്കണം. 

✔ പത്തു ദിവസത്തിചലാരിക്കല് ടി പ്രമയാഗം ആവർത്തിക്കുക. 

✔ പഞ്ചഗവയം പൂവിടുമപാഴം പിന്നീട് 15 ദിവസം കൂടുമപാഴം ആവർത്തിക്കാവന്നതാണ്. 
 
കീട മരാഗ നിയന്ത്രണം 
 
1. കായ് തുരപന് പുഴം (Helicoverpa armigera) 
 പല തര ചെടികചളയം തിന്നു നശിപിക്കാന് കഴിവള്ള ഈ കീടത്തിചെ പുഴ തണ്ട്, ഇല, 
പൂക്കള്ക്, കായ്കള്ക് എന്നിവചയചയല്ലാം ആക്രേിക്കും. ഉയർന്ന പ്രതുല്പാദന മശഷിയം ശലഭങ്ങളചട 
ഉയർന്ന െലനമശഷിയം ഇവയചട നിയന്ത്രണത്തിന് ചവല്ലവിളികള്ക് ഉയർത്തുന്നു. 
 
നിയന്ത്രണം 

✔ കൃഷിയിടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയം ആക്രേണ വിമധയോയ ചെടികചളയം കീടത്തിചെ 
വിവിധ ദശകചളയം ോറ്റി നശിപിക്കുകയം ചെയ്യുക. 

✔ ഇടവിളയായി പയർ, ഉള്ളി, മൊളം, േല്ലി, ഉഴന്ന് തുടങ്ങിയവ 5:1 എന്ന അനുപാതത്തില് 
വളർത്തുക. 

✔ മൊളം നാലവരി വരപില് വളർത്തുക. 

✔ ഏക്കറിന് 15 എണ്ണം വീതം പക്ഷി സമങ്കതങ്ങള്ക് (Bird perches) കൃഷിയിടങ്ങളില് 
സ്ഥാപിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഇതുവഴി ശേന,കാക്ക തമ്പുരാന് കൂേന് തുടങ്ങിയ പക്ഷികചള 
ആകർഷിക്കാനാകും. 

✔ ഫിമറാമോണ് ചകണി ഏക്കറിന് 5 എണ്ണം എന്ന മതാതില് സ്ഥാപിക്കുക. 

✔ ബതിചചടി (Marigold) @ 200 എണ്ണം തക്കാളി പറിച്ചു നടുന്നതിനു മുമപ കൃഷിയിടത്തില് 
നടാവന്നതാണ്. 

✔ Trichogramma pretiosum എന്ന പരാദ ജ്ീവിയചട മുട്ടകാർഡുകള്ക് 4-5 േീറ്റർ ഇടവിട്ട് 
സ്ഥാപിക്കണം. ഏക്കറിന് 50,000 എണ്ണം വിരിഞ്ഞിറങ്ങത്തക്കവിധം ഓമരാ ആഴ്ചയിലം 
കാർഡ് പുന:സ്ഥാപിക്കണം. 

✔ മവപിന് കുരു സത്ത് 5 ശതോനം വീരയത്തില് തളിചമശഷം ഏഴ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 
ബ്രഹ്മാസ്ത്രവം തളിയ്ക്കാം (100 ലിറ്ററിന് 3.5 ലിറ്റർ) 

✔ HNPV യം (200 LE) തളിയ്ക്കാവന്നതാണ്. ഒമരക്കറിന് 100 ലിറ്റർ 
 
2. പട്ടാള പുഴ (Spodoptera litura) 
 ഇലയചട മേല്വശം പുഴക്കള്ക് കാർന്നു തിന്നു ചെടികചള ഇലയില്ലാതാക്കുന്നു. 
 
നിയന്ത്രണം 

✔ കൃഷിയിടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക 

✔ ആവണക്ക് കൃഷിയിടത്തിചെ ചുറ്റം വരമ്പുകളിലായി നടുക. മുട്ടയിടാനായി 
ആകർഷിക്കചപടുന്ന ഇവയചട മുട്ടചയയം പുഴക്കചളയം പിടിച ്നശിപിക്കുക. 

✔ മൊളം മപാലള്ള ചെടികള്ക് വരപില് നടുക. 

✔ വിളക്ക് ചകണി ഏക്കറിന് ഒന്ന് എന്ന മതാതില് സ്ഥാപിക്കുക. 

✔ പക്ഷി സമങ്കതങ്ങള്ക് സ്ഥാപിക്കുക. 

✔ ഫിമറാമറാണ് ചകണികള്ക് സ്ഥാപിക്കുക. 

✔ മവപിന് കുരു സത്ത് 5 ശതോനം വീരയത്തില് തളിയ്ക്കുന്നത് മൂട്ടയം ആദയ ദശയിചല 
പുഴക്കചളയം നശിപിക്കാനുതകുന്നു. 

✔ ശർക്കര ചവള്ളത്തില് മുക്കിപിഴിഞ്ഞ െണൊക്ക് കൃഷിയിടത്തില് അവിടവിചടയായി ഇട്ടാല് 



പുഴക്കള്ക് ഇതിമലക്ക് ആകർഷിക്കചപടുകയം പിന്നീട് ചപറക്കി നശിപിക്കുകയം ചെയ്യണം. 

✔ ചവളത്തുള്ളി-കാതാരി േിശ്രിതം ശവകുമന്നരങ്ങളില് തളിച്ചു ചകാടുക്കുക. 

✔ SNPV തളിയ്ക്കുക (200 LE) -100 ലിറ്റർ ഒമരക്കറിന് 
 
3. ചവള്ളീച 
 ആക്രേണ വിമധയോയ ചെടികളചട ഇലകളില് വിളറിയ ചപാട്ടുകള്ക് കാണചപടുന്നു. 
ക്രമേണ േഞ്ഞളിയ്ക്കുകയം കറത്ത പൂപല് ബാധിക്കുകയം ചെയ്യുന്നു. കൂടാചത ശവറല് 
മരാഗലക്ഷണങ്ങളായ ഇല ചുരുളിപ്, ചോശസക്ക് ഒചക്ക കാണചപടുന്നു. 
 
നിയന്ത്രണം 

✔ ചവള്ളിചയചട alternate host- ആയ വഴതനവർഗവിളകള്ക്, ചവണ്ട, തക്കാളി, പുകയില, 
സൂരയകാതി തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കുക. 

✔ മൊളം, കൂവരക് തുടങ്ങിയ വിളകള്ക് വിള െംക്രേണം ചെയ്യുക. 

✔ ഏക്കറിന് 15 േഞ്ഞ പശചക്കണി സ്ഥാപിക്കുക. 

✔ മവപിന് കുരു സത്തും കരിചനാചി സത്തും ോറിോറി ഉപമയാഗിക്കുക. 
 
4. െിത്രകീടം (Serpentine leaf miner) 
 ഇലയചട പത്രഭാഗത്തിനുള്ളില് കയറിക്കൂടി ഉള്ളിചല കലകളം െരിതകം മുഴവനും കാർന്നു 
തിന്ന് മപപർ മപാചലയാക്കുന്നു. ഇളം തണ്ടകളം അഗ്മുകുളങ്ങളം ഇമതമപാചല നശിപിക്കുന്നു. പചയം 
പഴത്തതുോയ കായ്കള്ക് നശിപിക്കുകയം കായ് തുരന്നു തിന്നുകയം ചെയ്യുന്നു. േണ്ണിമലാ, ഇലയിമലാ 
തണ്ടിമലാ സോധിയാകുകയം ചവള്ളി കലർന്ന തവിട്ടു നിറമത്താടു കൂടിയ െിറകുള്ള ശലഭങ്ങളായി 
പുറത്തു വരികയം ചെയ്യുന്നു. 
 
നിയന്ത്രണം 

✔ പാകയജ്നകം അധികം നല്കരുത്. 

✔ കാർഷിക പാരിസ്ഥിതിക എഞ്ചിനീയറിംഗിചെ ഭാഗോയി കീടാക്രേണം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 
ഇടവിളകള്ക് നട്ടുവളർത്തുക. 

✔ ചവളത്തുള്ളി-മുളക് സത്ത് തളിയ്ക്കുക. 
 
5. ചുവന്ന െിലതി േണ്ഡരികള്ക് 
 ഇലകള്ക് ചുവന്ന് തവിട്ട് നിറത്തിലാകുന്നു. െിലതി വലമപാചല വലകള്ക് കാണചപടുന്നു. 
ക്രമേണ വാടി കരിഞ്ഞു മപാകുന്നു. പൂക്കളം കായ്കളം പിടിക്കുന്നതിന് പ്രയാസോണ്. 
 
നിയന്ത്രണം 

✔ പശുവിന് ൊണകം + മഗാമൂത്രം + കായം മെർത്ത േിശ്രിതം തളിച്ചു ചകാടുക്കുക. 
 
6. വാട്ടമരാഗം  (Pythium aphanidermatum) 
 നനവള്ള േണ്ണില് സാധാരണയായി കാണുന്ന ഈ കുേിളകള്ക് അമനകം കാലം അവിചട 
തചന്നയണ്ടാകും. നീർവാർചയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, വായസഞ്ചാരേില്ലാത്ത േണ്ണ് ഇവചയാചക്ക കുേിള്ക് 
മരാഗം വരാന് കാരണോകുന്നു. 
 മുളച്ചു േണ്ണിനടിയിലം േണ്ണിന് മുകളിലായ മശഷവം ശതകള്ക് വാടിമപാകാന് സാദ്ധ്യതയണ്ട്. 
േണ്ണുോയി മെരുന്ന ശതകളചട കടഭാഗം കുേിള്ക് ബാധയാല് െീയകയം ശതകള്ക് േണ്ട േറിഞ്ഞ് 
നശിക്കുകയം ചെയ്യുന്നു. 
 
നിയന്ത്രണം 

✔ അധിക ജ്ലമസെനം അരുത് 

✔ നീർവാർചാ ചസൌകരയം ഉറപ്പ വരുത്തണം 

✔ ഉയർന്ന വാരങ്ങള്ക് മകാരി (അരയടി ചപാക്കമുള്ള) വിത്തു വിതയ്ക്കുകമയാ വിത്തു നടീല് 
തട്ടങ്ങള്ക് ഉപമയാഗിക്കുകമയാ ചെയ്യുക. 

✔ ശൈമക്കാഡർേ വിറിചഡ വിത്തില് പുരട്ടുക (1 കിമലായ്ക്ക് 9 ഗ്ാം എന്ന മതാതില്) 
 
7. ഇലചുരുട്ടി ശവറസ് (Leaf Curl Virus) 
ലക്ഷണങ്ങള്ക് 



• തണ്ടകള്ക് നീളം കുറഞ്ഞ്, വളർച മുരടിചതുമപാചല മതാന്നും. 
• പുതിയ ഇലകളചട വലിപം കുറഞ്ഞ് ചുരുളകയം ഇല ഞരമ്പുകള്ക്ക്ക് ഇടയിലള്ള ഭാഗം 

േഞ്ഞളിയ്ക്കുകയം ഒരു കപിചെ ആകൃതി മപാചല മുകളിമലയ്ക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുകയം ചെയ്യും. 
• പൂക്കളണ്ടാവചേങ്കിലം കായ് പിടിക്കുന്നതിന് മുമപ ചപാഴിഞ്ഞു മപാകാറണ്ട്. 

 
നിയന്ത്രണം 

✔ മവപിന് കുരു സത്ത് 5 ശതോനം വീരയത്തില്/അസാഡിറാക്റ്റിന് 5%. 

✔ സാന്ദ്രതമയറിയ മവപ് സത്ത് @ 80 ഗ്ാം ഏക്കറിന് 160 ലിറ്റർ ചവള്ളത്തില് 

✔ മവപില + കരിചനാചി സത്ത് തളിയ്ക്കുക. 
 
8. ബാടീരിയല് വാട്ടം (Ralstonia Solanacearum) 
ലക്ഷണങ്ങള്ക് 

• വളചര തീവ്രതയള്ള ഒരു മരാഗോണിത്. താരതമേയന ഉയർന്ന ജ്ല ലഭയതയം േണ്ണിചെ 
താപനിലയം മരാഗം വരാന് മപ്രരകോകുന്നു. 

• നന്നായി വളർന്നു നില്ക്കുന്ന ചെടികള്ക് ചപചട്ടന്ന് വാടി തളർന്നു വീഴന്നതാണ് ഈ 
മരാഗത്തിചെ പ്രധാന ലക്ഷണം. 

• ഈ ലക്ഷണമത്താടു കൂടിയ ചെടിയചട ഭാഗങ്ങള്ക് മുറിച,് ഒരു െില്ല ഗ്ലാസില് ചവള്ളത്തില് 
മുക്കി വചാല് ചവളത്ത ദ്രാവകം ഊറി വരുന്നതായി കാണാം. 

• മുറിവിലൂചടയം േണ്ണിലൂചടയം കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളിലൂചടയം േറ്റം മരാഗം പകരുന്നു. 
 
നിയന്ത്രണം 

✔ ഇതര കുടുംബത്തിലള്ള വിളെംക്രേണം അനുവർത്തിക്കുക. ഉദാ. ചനല്ല് 

✔ മരാഗബാധയള്ള മതാട്ടത്തില് നിന്നും ആമരാഗയമുള്ള ചെടികളള്ള കൃഷിയിടത്തിമലയ്ക്ക് 
ചവള്ളം ഒലിച്ചു മപാകാചത സൂക്ഷിക്കണം. 

✔ മവപിന് കുരു സത്ത് തളിയ്ക്കുക. 
 
9. ഫൂമസറിയല് വാട്ടം 

• ഇല ഞരമ്പുകള്ക് നരച്ചു മപാകയം ക്രമേണ േഞ്ഞളിക്കുകയം ചെയ്യുന്നു. 
• ഇളം ഇലകള്ക് ഒചന്നാന്നായി വാടുകയം ചെടി മുഴവനും മൂന്നാല ദിവസത്തിനുള്ളില്ത്തചന്ന 

കരിഞ്ഞുമപാകുകയം ചെയ്യും. 
 
നിയന്ത്രണം 

✔ ശൈമക്കാഡർേ വിറിഡി 2 കിമലാ (200 ലിറ്റർ ചവള്ളത്തിന് ) കലക്കി ചെടികളില് 
തളിയ്ക്കുകയം േണ്ണില് ചുവട്ടില് ഒഴിച്ചുചകാടുക്കുകയം ചെയ്യുക. 

 
10. Tomato Spotted Wilt Disease (Peanut bud necrosis Virus) 

• ഇലകളിലം തണ്ടിലം കായ്കളിലം വരകള്ക് മപാചല അടയാളങ്ങള്ക് കാണചപടുന്നു. കൂടാചത 
ഇളം ഇലകളില് ചെറിയ ഇരുണ്ട വൃത്താകൃതിയിലള്ള ചപാട്ടുകള്ക് കാണാം. 

• ഇലകള്ക് ചെപിച ്ഇരുണ്ട് ഉണങ്ങി ചകാഴിയന്നു. 
• കായ്കളില് അരയിഞ്ച് വയാസമുള്ള വട്ടത്തിലള്ള ചപാട്ടുകള്ക് കാണാം. പഴക്കാറായവയില് 

േഞ്ഞയം ചുവപ്പം ഇടവിട്ടുള്ള മകന്ദ്രീകൃതോയ ചപാട്ടുകള്ക് കാണചപടുന്നു. 
• െില ഇലമപനുകളാണ് ഈ ശവറസിചന പരത്തുന്നത് 

 
നിയന്ത്രണം 

✔ ശൈമക്കാഡർേ വിറിഡി ചെടിയ്ക്കു നല്കുക. 
 
 
 

 
 

കടപാട് 
 കൃഷി ോനവല് , റിതു സാധികാര  സംസ്ത , ആന്ധ്രാപ്രമദശ് 


