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മുളക് 

കാലാവസ്ഥ 

നല്ല വളർചയ്ക്കായി ഈർപമുള്ളതും ഇളുംചൂടുള്ളതമായ കാലാവസ്ഥയും മൂപ്പപത്തുന്ന സമയും 
വരണ്ട കാലാവസ്ഥയമാണ് വവണ്ടത്. 20-25°c താപനിലയാണ് ഉത്തമും. 37°c ല് കൂടിയ 
താപനില ഒട്ടും വയാജിചതല്ല. അതിവർഷും, കായ് പിടുത്തപ്പത്ത പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും 
കായ്കള് ചീഞ്ഞുവപാകാന് ഇടയാകുകയും പ്പചയ്യുന്നു. പുഷ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉയർന്ന 
താപനിലയും കുറഞ്ഞ ആവപക്ഷിക സാന്ദ്രതയും പൂക്കളും പ്പമാട്ടകളും കായ്കളും 
പ്പകാഴിയന്നതിനും ഇടയാകുന്നു. 

PH 6.5 - 7.5 ഉള്ളതും നീർവാർചയള്ളതും ജജവാുംശും കൂടിയതമായ പശിമരാശി മണ്ണാണ് 
അഭികാമയും. 

കാലും 

ജനവരി, പ്പെബ്രുവരി, ജൂണ് - ജൂജല, പ്പസപ്റുംബർ - ഒവടാബർ. 

ഇനങ്ങള് 

അതാത് സ്ഥലങ്ങള്ക്ക് വയാജിച ഇനങ്ങള് നടാവുന്നതാണ്. 

വിത്്ത (ഏക്കറിന്) 

നാടന് ഇനങ്ങള്  - 400 ഗ്ാും 

ജൈബ്രിഡ്   - 100 ഗ്ാും 

തവാരണ   - 40 ചതരശ്ര മീറർ 

വിത്തുപചാരും 

• ബീജാമൃതത്തില് വിത്തുകള് മുക്കി തണലത്തു 20 മിനിട്ട് ഉണക്കിയവശഷും 
ഉപവയാഗിക്കുക. 

• ജൈവക്കാഡർമ വിറിഡി 4 ഗ്ാും / കിവലാ, സൂവഡാവമാണാസ് ഫ്ലൂറപ്പസന്സ് @ 10 ഗ്ാും 
/ കിവലാ പുരട്ടി, 10 പ്പസന്റിമീറർ അകലത്തിപ്പലടുത്ത വരികളില് വിതച ്മുകളില് മണല് 
വിതറുക. 

നഴ്സറി പരിപാലനും 

• ഒവരക്കറിന് 1.2 പ്പസന്റ് എന്ന വതാതിലാണ് തവാരണ ഒരുക്കാനായി സ്ഥലും വവണ്ടത്. 
50% തണല് നല്കി വശങ്ങള് മറയ്ക്കണും. പ്പകാവക്കാപിറ് @ 300 കിവലാ, 
വവപിന്പിണ്ണാക്ക് 5 കിവലായും അവസാജസൈറില്ലവുും വൊവഫാ ബാടീരിയ ഓവരാ 
കിവലാ വീതവുും കൂട്ടിയിളക്കി മണ്ണില് വചർത്തുപ്പകാടുക്കാവുന്നതാണ്. 
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• 98 കളങ്ങളള്ള ഒരു വിത്ത് നടീല് തട്ടത്തിന് 1.2 കിവലാ പ്പകാവക്കാപിറ് ആവശയമാണ്. 
ഉവേശും 12,000 ജതകള്ക്കായി 120 തടങ്ങളില് നടണും. 

• ഒരു കുഴിയില് ഒന്നുവീതും വിത്ത് വിതച ്പ്പചറുതായി പ്പവള്ളും സ്വപ്ര പ്പചയ്ത് പ്പകാടുക്കുക. 

പ്രധാന നിലപ്പമാരുക്കല് 

• നന്നായി ഉഴുത് കട്ടകള് ഉടച ്സ്ഥലപ്പമാരുക്കുക. 
• വനരിട്ട് വിതയ്ക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില് അവസാന ഉഴവിവനാപ്പടാപും വിത്ത് 

വിതയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 
• മണ്ണില് അസവട്ടാബാടർ / അവസാപ്പെറില്ലും @ 1 - 1.25 കിവലാ വചർവക്കണ്ടതാണ്. 
• ഘനജീവാമൃതും 400 കിവലാ വചർവക്കണ്ടതാണ്. 
• NADEP കവപാസ്റ്റ് 2.5 ടണ് വചർവക്കണ്ടതാണ്. 

പറിച്ചു നടീല് 

• പറിച്ചു നടുന്നതിന് മുപ് ജതകളപ്പട വവരുകള് വൊഫറസ് ലായക ബാടീരിയ (2 
കിവലാ / ഏക്കറിന്) കലക്കിയതില് മുക്കിയവശഷും നടാവുന്നതാണ്. 

• ബീജാമൃതത്തില് 20 മിനട്ട് മുക്കിയവശഷും നടുക. 

അകലും 

മഴപ്പയ ആശ്രയിച ്കൃഷി പ്പചയ്യുന്നവയ്ക്ക് - 60 x 15 പ്പസന്റിമീറർ 

ജലവസചനും പ്പചയ്യുന്നയിടത്ത് - 60 x 60 / 75 x60 പ്പസന്റിമീറർ 

പ്പകണിവിള / അതിർത്തി വിളകള് 

• അതിർത്തിയില് 4 വരികളായി വചാളവമാ വജാവവറാ നടാവുന്നതാണ്. 
• ബന്തിപ്പചടികള് 300 എണ്ണും, ഉള്ളി, മല്ലി, മുള്ളങ്കി തടങ്ങിയവ ഇടവിളകളായി 

നടാവുന്നതാണ്. 
• ആവണക്ക് 4-5 എണ്ണും, കൃഷിയിടത്തിന് സമീപത്തായി നടുന്നത് കീടങ്ങപ്പള 

വിളകളില് നിന്ന് അകറാന് സൈായിക്കുന്നു. 

വളപ്രവയാഗും 

• ദ്രവ ജീവാമൃതും പ്പചടികള് പറിച്ചുനട്ട് 10-ാാാും ദിവസും, 25 ദിവസും, 40-ാാാും ദിവസും, 
55-ാാാും ദിവസും, 70-ാാാും ദിവസും, 85-ാാാും ദിവസും തളിയ്ക്കുക. പിന്നീട് 25 
ദിവസത്തിപ്പലാരിക്കല് തളിയ്ക്കുക. 

• പുഷ്പിക്കാറാവുവപാള് പഞ്ചഗവയും 15 ദിവസത്തിപ്പലാരിക്കല് തളിയ്ക്കുക. 

കീടവരാഗ നിയന്ത്രണും 

മുഞ്ഞ 
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ആക്രമണവിവധയമായ പ്പചടികള് വിളറിയ നിറമാകുന്നു. ഇലകള് ചുക്കിചുളിയന്നു. മുഞ്ഞകള് 
മധുരും സ്രവിക്കുന്നതിനാല് കറുത്ത പൂപലുകള് ഉണ്ടാകുും പ്പചടികള് മുരടിയ്ക്കുന്നു. 

നിയന്ത്രണും 

• പ്പകണിവിളയായി ബന്തിപ്പചടികള് നടാവുന്നതാണ്. 
• അതിർത്തിയില് നാലുവരി വചാളവമാ മവറാ നടുന്നത് മിത്രപ്രാണികപ്പള 

ആകർഷിക്കുന്നു. 
• മഞ്ഞ പശപ്പക്കണി 15-20 എണ്ണും സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. 
• നീമാസ്ത്രും തളിയ്ക്കുക. 
• ഉമ്മത്തിപ്പന്റ ഇലയപ്പട സത്ത് തളിയ്ക്കുക. 

ചിലന്തിമണ്ഡരികള് 

• ഇലകള് ചുരുണ്ട് ചുക്കി ചുളിയന്നു. 
• ഇലതണ്ടിന് നീളും കൂടുന്നു. 
• വളർച മുരടിയ്ക്കുന്നു. 

നിയന്ത്രണും 

• അതിർത്തി വിളകള് നടാവുന്നതാണ് 
• കീടബാധ കുറവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വവപിന്കുരു സത്ത് 5%, 10 

ദിവസത്തിപ്പലാരിക്കല് തളിയ്ക്കുക. 
• ചാണകും + വഗാമൂത്രും + കായും വചർന്ന മിശ്രിതും തളിയ്ക്കുക. 
• നീമാസ്ത്രും തളിയ്ക്കുക. 

വരാഗങ്ങള് 

വാട്ടവരഗും (Pythium aphanidermatum) 

മണ്ണിവനാട് വചരുന്ന തണ്ട് (കടഭാഗും) കറുത്ത് ചുങ്ങി ഉണങ്ങിവപാകുും. പചക്കറി വളർത്തുന്ന 
വമഖലകളിപ്പല പ്രധാന വരാഗമാണിത്. 

നിയന്ത്രണും 

• വരാഗപ്രതിവരാധ വശഷിയള്ള വിത്തിനങ്ങള് മാത്രും ഉപവയാഗിക്കുക. 
• അധിക ജലവസചനവുും നീർവാർചയില്ലാത്ത സ്ഥലവുും ഒഴിവാക്കുക. 
• അരയടി പ്പപാക്കമുള്ള വാരങ്ങള് വകാരി വവണും വിത്തുകള് നടാന്. 
• തവാരണങ്ങളില് ജൈവക്കാഡർമ വിറിഡി ഉപവയാഗിക്കുക. 
• വവപിന് പിണ്ണാക്ക് 5 കിവലാ തവാരണകളില് വചർക്കുക. 
• വവപിന്കുരു സത്ത് / നീമാസ്ത്രും ഉപവയാഗിക്കുക. 

Dielack and fruit rot (Coltetrichum capsici) 
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കുമിളകള് വരുത്തുന്ന ഈ വരാഗും ഇളുംതണ്ടുകപ്പളയാണ് ആദയും ബാധിക്കുക. ഇളുംതണ്ടുകള് 
മുകളില് നിന്ന് താവഴക്ക് കരിഞ്ഞുണങ്ങി തടങ്ങും. പുഷ്പിക്കാറാവുന്ന സമയത്താണ് ഈ 
ലക്ഷണങ്ങള് കാണിക്കുന്നത്. പൂക്കള് ഉണങ്ങിപ്പക്കാഴിഞ്ഞു വപാകുും. പൂക്കള്, അവയപ്പട 
തണ്ടുകള് പിന്നീട് അത് അതിവനാട് വചർന്ന തണ്ടുകളിവലയ്ക്ക് വയാപിക്കുകയും ശാഖകള് 
ഉണങ്ങിവപാവുകയും പ്പചയ്യുന്നു. തന്മൂലും കായ്െലും കുറയകയും ഗുണവമന്മ കുറയകയും 
പ്പചയ്യുന്നു. 

നിയന്ത്രണും 

• ആവരാഗയമുള്ള വിത്തിനങ്ങള് നടുക. 
• വരാഗലക്ഷണും കാണുവപാള് തപ്പന്ന വരാഗബാധയള്ളവ പറിച്ചു നശിപിക്കുക. 
• കൃഷിയിടും കളകളില്ലാപ്പത വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. 
• നല്ല നീർവാർചാ സൗകരയും ഉറപ്പുവരുത്തുക. 
• ചാണകും + വഗാമൂത്രും + കായും വചർന്ന മിശ്രിതും തളിയ്ക്കുക. 
• പാലുും ചുക്കുും വചർന്ന മിശ്രിതും തളിയ്ക്കുക. 

പ്പമാജസക് വരാഗും 

• ഇലകളില് മഞ്ഞപ്പപാവട്ടാ വരകവളാ കാണപ്പപടുന്നു. 
• ചുരുവണ്ടാ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ മാതിരിവയാ കാണപ്പപടുന്നു. 
• വളർച മുരടിയ്ക്കുന്നു, വിളവ് കുറയന്നു. 
• കായ്കള് ചുളിഞ്ഞിരിക്കുകയും അരിപാറ വപാപ്പലയള്ള വളർച കായ്കളപ്പട പുറത്ത് 

കാണുകയും പ്പചയ്യുന്നു. 
• വരാഗമുള്ളവയില് നിന്ന് ആവരാഗയമുള്ളവയിവലയ്ക്ക് നീര് വഴി പകരുന്നു. 

നിയന്ത്രണും 

• ആവരാഗയമുള്ള വിത്തിനങ്ങള് / ജതകള് മാത്രും നടാനപവയാഗിക്കുക. 
• Non host ആയ വിളകളപവയാഗിച ്വിളചുംക്രമണും നടത്തുക. 
• കളകള് നശിപിക്കുക. 
• വരാഗലക്ഷണും കാണുന്നയടവനതപ്പന്ന വരാഗബാധിതമായ പ്പചടികള് നശിപിക്കുക. 
• വരാഗപ്രതിവരാധവശഷിയള്ള ഇനങ്ങള് നടുക. 
• തവാരണകളില് വിത്ത് വിതചവശഷും ജവവയ്ക്കാല് പ്പകാണ്ട് മൂടുക. 
• ചാണകും - വഗാമൂത്രും - കായും വചർന്ന മിശ്രിതും തളിയ്ക്കുക. 
• വരാഗും പരത്തുന്ന മുഞ്ഞകപ്പള നിയന്ത്രിക്കുക. 

ചൂർണ്ണപൂപ് വരാഗും 

മുളക് കൃഷിപ്പചയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിപ്പലല്ലാും സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു വരാഗമാണിത്. 
പ്രവതയകിച്ചുും ശീതകാലത്ത്. 

• ഇലയപ്പട അടിവശത്തായി പ്പവളത്ത പ്പപാടിവപാപ്പലയള്ള വളർച കാണപ്പപടുന്നു. ഇല 
മഞ്ഞളിക്കുകയും പ്പകാഴിഞ്ഞുവപാകുകയും പ്പചയ്യുന്നു. 

• പ്പചടികള്ക്ക് ഉഷാറില്ലാപ്പതയും പൂക്കളും കായ്കളും പിടിക്കാപ്പതയും നില്ക്കും. 



കാർഷിക പരിസ്ഥിതി അധിഷ്ഠിത വിള സമ്പ്രദായ ശൂപാർശ 
 

• കായ്െലും ഗണയമായി കുറയന്നു. 
• വമഘാവൃതമായ (മൂടിപ്പക്കട്ടിയ ആകാശമുള്ള) കാലാവസ്ഥയില് വരാഗും രൂക്ഷമാകുന്നു. 

നിയന്ത്രണും 

• പുളിച വമാരിന്പ്പവള്ളും (100 ലിറർ പ്പവള്ളത്തിന് 6 ലിറർ എന്ന വതാതില്). 
• ചാണകും + വഗാമൂത്രും + കായും സത്ത് തളിയ്ക്കുക. 

െൂവസറിയല് വാട്ടും 

• പ്പചടികള് വാടുന്നവതാപ്പടാപും ഇലകള് മുകളിവലയ്ക്കുും അകവത്തയ്ക്കുും ചുരുളന്നു. 
• ഇലകള് മഞ്ഞളിച ്ഉണങ്ങിവപാകുന്നു. 
• ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പ്പചടികപ്പളല്ലാും തപ്പന്ന വാടി ഉണങ്ങിവപാകുന്നു. ഒറപ്പപട്ട 

പ്പചടികള് ഉണങ്ങന്നതും അപൂർവമല്ല. 

നിയന്ത്രണും 

ജൈവക്കാപ്പഡർമ വിറിഡി 2 കിവലാ 200 ലിറർ പ്പവള്ളത്തില് കലക്കി തളിയ്ക്കുകവയാ ചുവട്ടില് 
ഒഴിച്ചുപ്പകാടുക്കുകവയാ പ്പചയ്യുക. 

പ്പവള്ളീച 

• പ്പവള്ളീചയപ്പട മറ് പ്രധാന ഇഷ്ട വിളകളായി വഴുതന, പ്പവണ്ട, തക്കാളി, സൂരയകാന്തി, 
പൂകയില മുതലായവ അടുപ്പത്തങ്ങും കൃഷി പ്പചയ്യാതിരിക്കുക. 

• വിളചുംക്രമണും അനവർത്തിക്കുക (with nonhost crops). 
• മഞ്ഞ പശപ്പക്കണി 15 എണ്ണും / ഏക്കറിന് സ്ഥാപിക്കുക. 
• കരിപ്പനാചിയില തളിചവശഷും വവപിന്കുരു സത്ത് തളിയ്ക്കുക. 

 

 

കടപാട് 

കൃഷി മാനൈല് , റിത സാധികാര സുംസ്ത , ആന്ധ്രാപ്രവദശ് 
 


