
കാർഷിക പരിസ്ഥിതി അധിഷ്ഠിത വിള സമ്പ്രദായ ശൂപാർശ 

കത്തിരി / വഴുതന 

കാലാവസ്ഥയും മണ്ണും 

വർഷും മുഴുവനും കൃഷി ചെയ്യാന് പറ്റുന്നതും ശരാശരി ഉയർന്ന പകല്-രാത്രി താപനിലയള്ളതമായ 
സ്ഥലങ്ങളില് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 20-30oC താപനിലയാണ് അഭികാമയും. ശശതയകാലാവസ്ഥയ്ക്ക് 
അനയയാജ്യമല്ല. 

വർഷകാലും : ജൂണ്-ജൂശല 

ശീതകാലും : ഒയടാബർ-നവുംബർ      ഈ സമയത്ത് നടാവുന്നതാണ് 

യവനല്കാലും : ചെബ്രുവരി-മാർച ്

മണ്ണ് 

• പലതരും മണ്ണിലും വളരുചമങ്കിലും എകല് മണ്ണിലും പശിമരാശി മണ്ണിലും ഏചെ അനയയാജ്യും. 
• വളക്കൂറുള്ളതും നീർവാർചയള്ളതും PH മൂലയും 6.5-7.5 ഉള്ള മണ്ണിലും കൃഷി ചെയ്യാും. 

ഇനങ്ങള് 

അതാത് സ്ഥലങ്ങള്ക് അനയയാജ്യമായവ നടാവുന്നതാണ്. 

വിത്തിചെ അളവ് 

സാധാരണയിനങ്ങള് - ഏകെിന് 250 ഗ്ാും 

ശൈബ്രിഡുകള് - ഏകെിന് 125 ഗ്ാും 

വിത്തുപെരണും 

വിത്ത് ബീജ്ാമൃതവുും ശൈയകാഡർമ വിെിഡയും (ഒരു കിയലാ വിത്തിന് 4 ഗ്ാും എന്ന യതാതില്) അഥവാ 
സൂയഡായമാണാസ് ഫ്ലൂെസന്സ് (@10g/kg seed). 

മുകിയ യശഷും അരമണിക്കൂയൊളും തണലത്ത് ഉണകി ഉപയയാഗികാും. 

നഴ്സെി 

• തയ്യാൊകിയ തവാരണയില് വരിയില് അര ചസെിമീറ്റർ താഴ്ചയില് വിതചയശഷും മുകളില് അല്പും 
മണ്ണ തൂകി ചകാടുകണും. 

• ചെെിയ വിത്തായതിനാല് തവാരണകളില് പാകി കിളർപിച യശഷും പെിച്ചു നടുന്നതാണ് നല്ലത്. 
• ഒയര സ്ഥലും തചന്ന തടർചയായി ഉപയയാഗികാതിരിക്കുവാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. 
• ഘനജ്ീവാമൃതും 20 കിയലാ, നഴ്സെിയില് യെർകാവുന്നതാണ്. 
• 25-30 ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് പെിച്ചു നടാന് പരുവമാകുന്നു. 

സ്ഥലചമാരുകല് 



• 400 കിയലാ ഘനജ്ീവാമൃതും അചല്ലങ്കില് കയപാസ്റ്റ് (NADEP) അവസാന ഉഴവിയനാചടാപും മണ്ണില് 
യെർകാവുന്നതാണ്. 

• രണ്ടടി അകലത്തില് വാരങ്ങള് (ridges) യകാരണും. 

പെിച്ചു നടീല് 

• നല്ല ആയരാഗയമുള്ള, പെിച്ചു നടാൊയ ശതകള്ക് കുെഞ്ഞത് അരയടി ചപാകവുും കരുത്തുും 
ഉണ്ടാകണും. 

• ബീജ്ാമൃതത്തില് ശതകള് മുകിയയശഷും നട്ടാല് വളർച നന്നായിരിക്കുും. 
• അകലും - സാധാരണയിനങ്ങള് - 60 x 60 ചസെിമീറ്റർ 

- ശൈബ്രിഡുകള് - 90 x 60 ചസെിമീറ്റർ 

വളപ്രയയാഗും (ഏകെിന്) 

• അയസാശൈെില്ലും 2 കിയലായും യൊസ്ഫെസ് ലായക ബാടീരിയ 2 കിയലായും 50 കിയലാ 
ഘനജ്ീവാമൃതയത്താചടാപും യെർകണും. 

• പെിച്ചു നടുന്ന യവളയില് 125 കിയലാ ഘനജ്ീവാമൃതും ചെടിച്ചുവടുകളില് യെർത്തുചകാടുകണും. 
• 30 ദിവസത്തിനയശഷും വീണ്ടും 125 കിയലാ ഘനജ്ീവാമൃതും യെർകണും. 
• 45 ദിവസത്തിന് യശഷും 200 ലിറ്റർ ദ്രവയജ്ീവാമൃതും നല്കണും. 
• 60 ദിവസത്തിന് യശഷും 200 ലിറ്റർ ദ്രവയജ്ീവാമൃതും നല്കണും. 
• 80 ദിവസത്തിന് യശഷും 200 ലിറ്റർ ദ്രവയജ്ീവാമൃതും നല്കണും. 
• പഞ്ചഗവയും - പൂവിടല് സമയത്തുും പിന്നീട് 15 ദിവസത്തിചലാരികലും തളിച്ചു ചകാടുക്കുന്നത് 

വളർചയും പുഷ്പീകരണവുും തവരിതചപടുത്തുന്നു. 

ജ്ലയസെനും 

പെിച്ചുനട്ടയശഷും ആഴ്ചയിചലാരികല് നനയ്ക്കണും. 

ഇടവിളകള് 

പയർ, യൊളും, ബന്ദി, സവാള, ചവളുത്തുള്ളി തടങ്ങിയവ ഇടവിളയായി ചെയ്യാും. 

കീടയരാഗ പരിപാലനും 

1. കായും തണ്ടും തരപന് 

ഇളും തണ്ടകളില് ശലഭങ്ങള് മുട്ടയിടുന്നു. വിരിഞ്ഞിെങ്ങുന്ന പുഴുകള് വളർചാ മുകുളങ്ങയളാ, പൂചമാട്ടുകയളാ, 
ഇളും കായ്കയളാ തരന്ന് അകത്ത് സുരക്ഷിതമായിരിന്ന് ഉള്ളിചല ഭാഗങ്ങള് കാർന്നു തിന്നുന്നു. ദവാരങ്ങള് 
വിസർജ്യും ചകാണ്ട് അടച്ചുവയ്ക്കുന്നു. ആക്രമണവിയധയമായ ഇളും തണ്ടകള് വാടി കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു. 
വളർചയും കുെയന്നു. കായ്പിടുത്തും തടങ്ങികഴിഞ്ഞ ചെടികളില് ഇളുംകായ്കളാണ് കൂടുതല് ആക്രമിക്കുന്നത്. 
കായ്കളുചട പുെയമ വിസർജ്യും ചകാണ്ട് അടച ദവാരമുണ്ടാകുും. ഉള്ളിചല കാപ് കാർന്ന് തിന്ന്, അെകളുണ്ടാകി 
അതിനള്ളില് പുഴുകളുണ്ടാവുകയും തന്മൂലും കായ്കള്ക് വിപണിമൂലയും നഷ്ടചപടുകയും ചെയ്യുന്നു. 
സാധാരണയായി ഒരു കായ്ക്കുള്ളില് ഒരു പുഴുയവ കാണാറുള്ളുചവങ്കിലും തീവ്രമായ ആക്രമണ സീസണില് 
ഒന്നില്ക്കൂടുതല് ഉണ്ടാവാും. 

നിയന്ത്രണും 

• കൃഷിയിടത്തിന് ചുറ്റുും നാല വരികളിലായി യൊളും, ബജ്്െ മുതലായ വിളകള് നടാവുന്നതാണ്. 



• ഏകെിന് 200-300 ബന്ദിചചടികള് ചകണി വിളകളായി നടാവുന്നതാണ്. 
• 5-6 ആവണക് ചെടികളുും ചകണിവിളയായി നടാവുന്നതാണ്. 
• െിയൊയമാണ് ചകണികള് 4-5 എണ്ണും കൃഷിയിടങ്ങളില് (ചെടികളുചട ഉയരത്തിചനാപയമാ അല്പും 

ഉയർത്തിയയാ) സ്ഥാപികാവുന്നതാണ്. 
• അവസാന വിളചവടുപ്പു വചര, ആക്രമണവിയധയമായ തലപ്പുകളുും കായ്കളുും മറ്റു ഭാഗങ്ങളുും യശഖരിച ്

നശിപികണും. 
• യവപിന്കുരു സത്ത് ലായനി (5 ശതമാനും വീരയത്തില്) പൂവിടുന്ന സമയും മുതല് 10 ദിവസും ഇടവിട്ട് 

തളിച്ചുചകായണ്ടയിരിക്കുക. 
• അഗ്നിയസ്ത്രും തളിയ്ക്കുക. 

2. Jassids ഇലത്തുള്ളന് 

ഇലയചട അടിഭാഗത്ത് പറ്റിക്കൂടിയിരുന്ന്, ഇളും ദശകളുും മുതിർന്ന ജ്ാസിഡുകളുും 
നീരൂറ്റിക്കുടിയ്ക്കുന്നയതാചടാപും അവയചട വായിചല വിഷദ്രാവകും ചെടിയിയലയ്ക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിനാല് 
ഇലകള് മഞ്ഞളിയ്ക്കുന്നു. മഞ്ഞചപാട്ടുകള് പ്രതയക്ഷമാകുന്നയതാചടാപും ചുകിചുളിഞ്ഞ് ചെപിച ്ഉണങ്ങുന്നു. 
ഇതിചന 'hopper burn' എന്ന് പെയന്നു. ചവണ്ട, പരുത്തി, ഉരുളകിഴങ്ങ് തടങ്ങിയ വിളകചളയും ഇവ 
ആക്രമിക്കുന്നു. 

നിയന്ത്രണും 

• ഏകെിന് 25-30 മഞ്ഞപശചകണി വയ്ക്കുക. 
• കൃഷിയിടത്തിന് ചുറ്റുും യവലിയായി യൊളും, മകയചാളും തടങ്ങിയവ നടുക. 
• ചകണി വിളയായി 200 ബന്ദിചചടി നടുക. 
• യവപില്കുരു സത്ത് ലായനി (5 ശതമാനും വീരയത്തില്) അഥവാ നീമാസ്ത്രും തളിയ്ക്കുക. 
• കരിചനാചി സത്ത് തളിയ്ക്കുക. 

3. എപിലാക്ന വണ്ടകള് (Epilachna Beetles) 

ഇവയചട പുഴുകളുും വണ്ടകളുും ഇലയചട ഉപരിതലത്തിലള്ള ൈരിതകവുും യകാശങ്ങളുും തിന്നു വല 
യപാചലയാക്കുന്നു. 

നിയന്ത്രണും 

• യവപിന്കുരുസത്ത് 5% / നീമാസ്ത്രും 5 ദിവസത്തിചലാരികല് 3 പ്രാവശയും തളിയ്ക്കുക. 
• ആക്രമണും അധികരിചാല് ബ്രഹ്മാസ്ത്രും തളിയ്ക്കുക. 

4. ചവള്ളിച 

ഇവ കൂട്ടമായി (ഇളും ദശകള് ഉള്ചപചട) ഇരുന്ന് ചെടിയചട നീരൂറ്റികുടിയ്ക്കുന്നു. ഇലകള് മഞ്ഞളിച ്
വാടിയപാകുന്നു. ഇവ ഒരു മധുരദ്രാവകും സ്രവിക്കുകയും തന്മൂലും കറുത്ത കുമിള് ബാധ (sooty mould) 
ഉണ്ടാവുകയും പ്രകാശ സുംയേഷണ യതാത് കുെയകയും വളർച കുെയകയും ചെയ്യുന്നു. 

നിയന്ത്രണും 

• ചകണിവിളയായി 200-300 ബന്ദി ചെടികള് ഒയരകെിന് എന്ന യതാതില് നടുക. 
• 20-30 മഞ്ഞ പശചകണി/ഏകെിന് 
• നീമാസ്ത്രും / യവപിന്കുരു സത്ത് (5%) തളിയ്ക്കുക. 
• കരിചനാചി സത്ത് തളിയ്ക്കുക. 



5. െിലന്തി മണ്ഡരികള് 

ചെടികളില് നിന്ന് നീരൂറ്റികുടിയ്ക്കുന്നതിനാല് ഇലകള് ൈരിതകും കുെഞ്ഞ് ചവള്ളയയാ, മഞ്ഞയയാ 
ചപാട്ടുകള് പ്രതയക്ഷമാകുും. ആക്രമണും തീവ്രമായാല് ഇലകള് ഉണങ്ങി ചകാഴിഞ്ഞുയപാകുും. ഇലകളില് വല 
ചകട്ടിയിരിക്കുും. എണ്ണും ചപരുകിയാല് ഇവ തചന്ന വലചകാണ്ട് പന്ത് യപാചലയായി കാറ്റടിച ്മറ്റുള്ള 
ചെടികളിയലയ്ക്ക് പകരുും (ഈ പ്രതിഭാസചത്ത ബലൂണിുംഗ് എന്ന് പെയന്നു.) 

നിയന്ത്രണും 

• ബന്ദിചചടികള് 200 – 300 എണ്ണും/ഏകെിന് നടുക. 
• ൊണകും + യഗാമൂത്രും + കായും ഇവ കലകിയ സത്ത് തളിയ്ക്കുക. 
• യവപിന്കുരു സത്ത് (5%) നീമാസ്ത്രും തളിയ്ക്കുക. 
• ഇലയചട അടിവശത്ത് തളിയ്ക്കുവാന് പ്രയതയകും ശ്രദ്ധിക്കുക. 

 

 

കടപാട് 

കൃഷി മാനവല് , െിത സാധികാര സുംസ്ത , ആന്ധ്രാപ്രയദശ് 


