
കാർഷിക പരിസ്ഥിതി അധിഷ്ഠിത വിള സമ്പ്രദായ ശൂപാർശ 

വവണ്ട  

കാലം / മണ്ണ് 

വർഷം മുഴുവനം കൃഷി വെയ്യാവുന്ന ഈ വിളയ്ക്ക് അല്പം ഉഷ്ണ കാലാവസ്ഥയാണ് പ്രിയം. 
ശശതയവും അതിശശതയവും ഒട്ടം അനയയാജ്യമല്ല. എല്ലാത്തരം മണ്ണിലം കൃഷി വെയ്യാം. നല്ല 
വായുസഞ്ചാരമുള്ളതം നീർവാർച്ച സൗകരയവുമുള്ള മണ്ണ് ഏവെ അഭികാമയം. 

വിത്തളവ് (ഏക്കെിന് ) 

വർഷകാലത്ത്  - 4-6 കിയലാ 

യവനല്ക്ക്കാലത്ത്  - 7-8 കിയലാ 

ശൈബ്രിഡ്   - 2-2.5 കിയലാ 

വിത്തു പരിെരണം 

ബീജ്ാമൃതത്തില്ക് വിത്ത് മുക്കിയയശഷം തണലത്ത് ഉണക്കി ഉപയയാഗിക്കാം 

സ്ഥലവമാരുക്കല്ക് 

നന്നായി കിളച്ച,് കട്ടയുടച്ച,് ഒരുക്കിയ മണ്ണില്ക് അവസാന ഉഴവിവനാപ്പം 400 കിയലാ 
ഘനജ്ീവാമൃതം യെർത്തിളക്കുക. 

ഇടവിളകള് 

ബീന്സ്, പയർ, അമരപ്പയർ തടങ്ങിയവ. 

ഇടവിളകള് വളർത്തുന്നതിനാല്ക് കളകളുവട വളർച്ചവയയും നിയന്ത്രിക്കാനാകം. 

ജ്ലയസെനം 

യവനല്ക്ക്കാലത്ത് രയണ്ടാ. മുയന്നാ ദിവസത്തിവലാരിക്കല്ക് ജ്ലയസെനം വെയയ്യണ്ടതാണ്. 

കീടയരാഗനിയന്ത്രണം 

കായ് - തണ്ട് തരപ്പന് 

വർഷകാലത്ത് ഈർപ്പം തങ്ങി നില്ക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയിലാണ് ഈ കീടാക്രമണം 
സാധാരണയായി ഉണ്ടാകന്നത്. 

തവിട്ട് നിെത്തിലള്ള വെെിയ പുഴുക്കള് വളർച്ചാഗ്രം തരന്ന് ഉള്ളിവല ഭാഗങ്ങള് കാർു 
തിുു. 



പിന്നീട് കായ് പിടുത്തം തടങ്ങുയപാള് കായ്കളും തരന്ന് തിുു. 

നിയന്ത്രണം 

ആക്രമണ വിയധയമായ കായ്കളും തണ്ടുകളും സമയാസമയങ്ങളില്ക് നീക്കം വെയ്യുകയും അത് 
മണ്ണില്ക് ആഴത്തില്ക് കഴിച്ചിടുകയും യവണം. 

ഫിയൊയമാണ് വകണികള് കൃഷിയിടത്തില്ക് സ്ഥാപിക്കുക. 

അഗ്നിയാസ്ത്രം തളിയ്ക്കുക. (2-3 ലിറ്റർ 100 ലിറ്റർ വവള്ളത്തില്ക് കലക്കി) ആെ് തവണവയങ്കിലം 
വെയ്യണം. 

വിത്തുകള് ബീജ്ാമൃതത്തില്ക് മുക്കിയ യശഷം ഉപയയാഗിക്കുക. 

ഇലത്തുള്ളന് (Jassids) 

• കരുന്നിലകള് മഞ്ഞ നിെമാകു. 
• അരികകള് തായഴയ്ക്ക് ചുരുണ്ട് ചുവക്കുു. 
• ആക്രമണം തീവ്രമായാല്ക് ഇലകവളല്ലാം വെപിച്ച ് പ്രയതയക ലക്ഷണമായ തള്ളന് 

വപാള്ളല്ക് (hopper burn) കാണവപ്പടുു. 
• ഇലയുവട അരികകള് വപാട്ടി ഒു വെരിച്ചാല്ക് വപാടിഞ്ഞുയപാകന്ന 

അവസ്ഥയിലാകു. 
• ഇലകള് ഉണങ്ങിവക്കാഴിഞ്ഞ് വെടികളുവട വളർച്ച മുരടിക്കുു. 

നിയന്ത്രണം  

• പുകയില കഷായം തളിച്ച ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനയശഷം 5% യവപ്പിന് കരു സത്ത് 
അവല്ലങ്കില്ക് നീമാസ്ത്രം തളിയ്ക്കുക. 

• യവവപ്പണ്ണ വവളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം രണ്ടാഴ്ചയിവലാരിക്കല്ക് തളിച്ചുവകായണ്ടയിരിക്കുക. 
• മഞ്ഞ പശവക്കണി ഏക്കെിന് 10-20 എണ്ണം സ്ഥാപിക്കുക. 

ചുവന്ന മണ്ഡരികള് 

• വിളയുവട അവസാന കാലത്താണ് ആക്രമണമുണ്ടാവുക. 
• യവനല്ക്ക്കാലത്താണ് കൂടുതല്ക് പ്രശ്നം. ഇലയുവട നീരൂറ്റി കടിയ്ക്കുു. 
• ഇലയുവട അടിഭാഗത്ത് പറ്റിക്കൂടി നീരൂറ്റിക്കുടിയ്ക്കുകയും ഉപരിതലം ചുവപ്പ് 

നിെമാകകയും ഉണങ്ങി വീഴുകയും വെയ്യുു. 

നിയന്ത്രണം 

• ൊണകം, യഗാമൂത്രം - കായം യെർത്ത് തളിയ്ക്കുക. 
• പുകയിലകഷായം ( 2 കിയലാ പുകയില 100 ലിറ്റർ വവള്ളത്തില്ക്) തളിച്ച ് മൂന്നാം 

ദിവസം 5% യവപ്പിന് കരു സയത്താ നീമാസ്ത്രയമാ തളിയ്ക്കുക. 
• യവവപ്പണ്ണ – വവളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം രണ്ടാഴ്ചയിവലാരിയ്ക്കല്ക് തളിയ്ക്കുക. 



വവള്ളീച്ച 

• പലതരം വിളകയളയും ആക്രമിക്കുന്ന ഇവ സാധാരണയായി നവംബർ മുതല്ക് 
വഫബ്രുവരി വവരയുള്ള കാലത്താണ് കാണവപ്പടുന്നത്. 

• വലതം വെറുതമായ ഇവ ഇലയുവട അടിഭാഗത്തിരുന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിയ്ക്കുകയും മധുര 
ദ്രാവകം സ്രവിക്കുകയും വെയ്യുു. തന്മൂലം കറുത്ത പൂപ്പല്ക് (sooty mould) വളരുകയും 
വെടികളുവട വളർച്ച മുരടിക്കുകയും വെയ്യുു. 

• വവള്ളീച്ചകള് ശവെസ് യരാഗങ്ങവള പരത്തുകയും വെയ്യുു. 

നിയന്ത്രണം 

• മഞ്ഞ പശവക്കണി ഏക്കെിന് 10-20 എണ്ണം സ്ഥാപിക്കുക 
• 5% വീരയമുള്ള യവപ്പിന്കരുസത്ത് (യസാപ്പ് യെർത്ത്) അവല്ലങ്കില്ക് നീമാസ്ത്രം തളിയ്ക്കുക. 
• വവള്ളീച്ചവയ വെറുക്കാന് കഴിവുള്ള ഇനങ്ങള് വളർത്തുക. 

വവള്ളിച്ചവയ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റു വിളകള് 

കത്തിരി / വഴുതന, തക്കാളി, വവള്ളരി, സൂരയകാന്തി, മരച്ചീനി, മധുരക്കിഴങ്ങ്, 
പയറുവർഗങ്ങള്. 

യരാഗങ്ങള് 

ചൂർണ്ണപൂപ്പ് 

• ൊരനിെത്തിവല പൂപ്പല്ക് വളർച്ച ഇലയുവട അടിഭാഗത്തും മുകളിലം കാണവപ്പടുകയും 
വെടികളുവട കായ്പിടുത്തം കെയുകയും വെയ്യുു. 

• പ്രകാശ സംയേഷണം കെഞ്ഞ് വിളവിവന ബാധിക്കുു. 
• തീവ്രമായ ആക്രമണമുണ്ടായ ഇലകള് വകാഴിഞ്ഞു വീഴുു. 
• പശുവിന് ൊണകം - യഗാമൂത്രം - കായം യെർത്ത മിശ്രിതം തളിയ്ക്കുക 
• പുളിച്ച യമാര് 6 ലിറ്റർ 100 ലിറ്റർ വവള്ളത്തിന് എന്ന യതാതില്ക് തളിയ്ക്കുക. 

Yellow vein mosaic / Vein clearing disease 

• വവള്ളിച്ചകളും, ഇലത്തുള്ളന്മാരും പരത്തുന്ന ഒരു ശവെസ് യരാഗമാണിത്. 
• ഇവ യരാഗമുള്ള ഒരു വെടിയില്ക് നീരൂറ്റിക്കുടിച്ച യശഷം ആയരാഗയമുള്ള വെടിയിയലയ്ക്ക് 

യരാഗകാരികളായ ശവെസിവന കത്തി വയ്ക്കുു. 
• ഇലകളില്ക് വമാശസക്ക് ലക്ഷണം യപാവലയായി, െരമ്പുകള് മഞ്ഞളിച്ച ്ചുളിവുകള് 

ഉണ്ടാകു. വെടികള് മുരടിച്ച ്കായ്കളും ഗുണയമന്മ കെയുു. 
• പുഷ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സം യനരിടുകയും അഥവാ കായുണ്ടായാല്ക് തവന്ന വെറുതം കട്ടി 

കൂടിയതം ആകു. 
• ഒരു കൃഷിയിടത്തില്ക് യരാഗബാധ കണ്ടു തടങ്ങിയാല്ക് ബാക്കിയുള്ളവവയക്കൂടി 

യരാഗാവസ്ഥയിലാക്കുകയും ഏത പ്രായത്തിലള്ളതം യരാഗബാധിതമാകയും 
വെയ്യുു. 

നിയന്ത്രണം  



• യരാഗം പരത്തുന്ന കീടങ്ങവള, വവള്ളീച്ചവയ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനള്ള മാർഗങ്ങള് 
അവലംബിക്കുക. 

• വിത്തുമുളച്ച ് രണ്ടാഴ്ച മുതല്ക് തവന്ന 5% യവപ്പിന്കരു സത്ത് രണ്ടാഴ്ചയിവലാരിക്കല്ക് 
തളിയ്ക്കുക. 

• മഞ്ഞ / വവള്ള പശവക്കണി @ 6 എണ്ണം ഏക്കെിന് സ്ഥാപിക്കുക 
• ൊണകം - യഗാമൂത്രം - കായം യെർത്ത മിശ്രിതം തളിയ്ക്കുക. 

കടപ്പാട് 

കൃഷി മാനവല്ക് , െിത സാധികാര സംസ്ത , ആന്ധ്രാപ്രയദശ് 

 


