
കാർഷിക പരിസ്ഥിതി അധിഷ്ഠിത വിള സമ്പ്രദായ ശൂപാർശ 
 

വവളളരി വർഗ വിളകള് 
(വവളളരി, ചുരയ്ക്ക, പാവല്, പടവലം, കുമ്പളം, മത്തന് തുടങ്ങിയവ) 

 
നടീല് കാലം 
നമ്പർ വിള സീസണ്  മണ്ണ് 

1. മത്തന് ജൂണ്-ജൂലല, 
ഡിസംബർ-ജനുവരി 

ലജവാംശമുളള മണല് കലർന 
പശിമരാശി മണ്ണ്, നല്ല 
നീർവാവാർചയുണ്ടാകണം. 
PH – 6.5-7.5 

2. പടവലം ജൂലല, ജനുവരി 

3. പീചങ്ങ ജൂലല, ജനുവരി 

4. ചുരയ്ക്ക ജൂലല, ജനുവരി 

5. പാവല് ജൂലല, ജനുവരി 

6. കുമ്പളം ജൂലല, ജനുവരി 

7. വവളളരി ജൂലല, ജനുവരി 
 
വിത്ത് നടീല് വിവരം 

നമ്പർ വിള വിത്തിവെ 
അളവ് 

(ഏക്കറിന്) 

അകലം നടീല് 

1. മത്തന് 400 ഗ്ാം വരികള് 
തമ്മില്  
2മീറ്ററം, 
തടങ്ങള് 
തമ്മില്  
2മീറ്ററം കുഴികള് 
30x30x30 
വസെീമീറ്റർ 

ഒരു തടത്തില് 5 
വിത്ത് നട്ട് 
രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് 
ശശഷം 
ആശരാഗ്യമുളള 2 
ലതകള് മാത്രം 
നിർുക. 

2. പടവലം 600 ഗ്ാം 2.5x 2m  

3. പീചങ്ങ 600 ഗ്ാം 2.5x 2m  

4. ചുരയ്ക്ക 600 ഗ്ാം 2.5x 2m  

5. പാവല് 700 ഗ്ാം 2x1.5m  

6. കുമ്പളം 1 കിശലാ 2x1.5m  

7. വവളളരി 1 കിശലാ 2x1.5m  
  
വിുപചാരം 
➔ ബിജാമൃതത്തില് വിുകള് മുക്കിവച ്തണലത്ത് അരമണിക്കൂർ ഉണക്കിയശശഷം 

നടാവുനതാണ്. 
➔ ഒരു കിശലാ വിത്തിന് ലൈശക്കാഡർമ വിറിഡി 4 ഗ്ാം/ സൂശഡാശമാണാസ് 

ഫ്ലൂറവസന്സ് 10 ഗ്ാം. 
തവാരണ 



➔ വിത്ത് നടീല് തട്ടങ്ങളില് ഒരു കുഴിയ്ക്ക് ഒരു വിത്ത് വീതം നട്ട് സുരക്ഷിതമായ 
സ്ഥലത്ത് വച ് വവളളം നനയ്ക്കുക. രണ്ടാഴ്ച പ്രായമായ ലതകള്, തയ്യാറാക്കിയ 
തടങ്ങളിശലയ്ക്ക് മാറ്റി നടാവുനതാണ്. 

വളപ്രശയാഗ്ം 
➔ 400 കിശലാ ഘനജീവാമൃതം കൂടാവത 2500 കിശലാ NADEP കശമ്പാസ്റ്റ് മണ്ണിവനാപ്പം 

ശചർുവകാടുക്കാം. കൂടാവത  125 കിശലാ ഘനജീവാമൃതം കുഴികളില് 
ഇശടണ്ടതാണ്. 

➔ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 200 ലിറ്റർ ദ്രവജീവാമൃതം വകാടുക്കാവുനതാണ്. 
➔ പൂവിടാന് തുടങ്ങുനത് മുതല് വിളവവടുപ്പ് തീരുനത് വവര 20 

ദിവസത്തിവലാരിക്കല് പഞ്ചഗ്വയം തളിയ്ക്കാവുനതാണ്. 
 

കീടശരാഗ്നിയന്ത്രണം 
കായീച 
പൂക്കവളയും കായ്കവളയും ആക്രമിക്കം. വളവര അപൂർവമായി തണ്ടിശനയും ശവരിശനയും 
നശിപ്പിശചക്കാം. കായ്കള് വചറതാവുകയും ഇവ കുത്തിയ ഭാഗ്ം മഞ്ഞളിച ്
മൂവപ്പുനതിനുമുശമ്പ വകാഴിയുകയും വചയ്യുന്നു. ഉളളില് നിറവയ പുഴുക്കളുണ്ടാവും. അവ 
മണ്ണിശലയ്ക്ക് വീഴുകയും വചയ്യും. 
നിയന്ത്രണം 
➔ സീസണില് ശനരശത്ത മൂവപ്പുനവയില് ആക്രമണം കുറവായിരിക്കം. 
➔ നടീല് സമയം അതിനനുസരിച ്മാറ്റം വരുനത് നല്ലതാണ്. 
➔ ആക്രമണവിശധയമായ കായ്കള് ശശഖരിച ്നശിപ്പിക്കണം. 
➔ ശതാട്ടത്തിവല മണ്ണ് ഇടയിളക്കി പൂപ്പകവള ഉപരിതലത്തില് എത്തിച ് വവയില് 

വകാള്ളിക്കണം.  
➔ കായീചവക്കണി ഏക്കറിന് 5 എണ്ണം ശതാട്ടത്തില് വകട്ടിതുക്കക. 
➔ നീമാസ്ത്രം, ബ്രാഹ്മാസ്ത്രം എനിവ തളിക്കക. 

 
മത്തന് വണ്ട് 
മത്തന് ചുരയ്ക്ക, വവളളരി, തണ്ണിമത്തന് തുടങ്ങിയ വവളളരിവർഗത്തിവലല്ലാം 
ആക്രമിക്കന വചറിയ വണ്ടുകളാണിത്. 
➔ വണ്ടുകള് ഇലകളിലം പൂക്കളിലം ദവാരങ്ങളുണ്ടാക്കകയും വളർച മുരടിച ്

ഉണങ്ങാന് കാരണമാകയും വചയ്യുന്നു. 
➔ ആക്രമണം രൂക്ഷമായി വചടി നശിചാല് വീണ്ടും ലതകള് നശടണ്ടിവരും. 
➔ ഇവയുവട പുഴുക്കള് മണ്ണിനടിയില് വസിക്കകയും ശവരും തണ്ടും തിന് 

നശിപ്പിക്കകയും വചയ്യും. മണ്ണുമായി വതാട്ട് നില്ക്കന കായ്കളും ഇലകളും ഇവ 
നശിപ്പിക്കന്നു. 
നിയന്ത്രണം 

➔ ശവപ്പിന്കുരു സത്ത് 5% വീരയത്തില് തളിയ്ക്കുക. 
➔ വവളുുളളി കാന്താരി സത്ത് തളിക്കക. 

 
എപ്പിലാക്ന വണ്ടുകള് 

➔ തളളവണ്ടും മഞ്ഞ മുളളന് പുഴുക്കളും ഒരുശപാവല ആക്രമണകാരികളാണ്. 
ഇലയുവട ഹരിതകം കാർന് തിന്നുകയും ഞരമ്പുകള് വലശപാവല 
അവശശഷിപ്പിക്കകയും വചയ്യുന്നു. പിനീട് ഈ ഇലകള് ഉണങ്ങി വകാഴിയുന്നു. 
നിയന്ത്രണം 

➔ ചാണകം+ ശഗ്ാമൂത്രം ശചർത്ത് തളിച്ചുവകാടുക്കക. 
➔ വവളുുളളി + മുളക് സത്ത് തളിച്ചുവകാടുക്കക. 

 



മത്തന് ഇലതീനിപുഴുക്കള് (Diaphania indica) 
മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന പുഴുക്കള് ഇല ചുരുളുകളില് വലയുണ്ടാക്കി ഉളളിലിരിക്കം. 
ഇലകളും പൂക്കളും കാർന്നുതിന്നുനതിനാല് കായ്ഫലം കുറയും. ഇളം കായ്കളുവട 
വതാലി പുറശമ കാർന് തിന്നുനതിനാല് ഉള്ള് അഴുകി ശപാകാനിടയാകും. 
നിയന്ത്രണം 

➔ ചാണകം + ശഗ്ാമൂത്രം ശചർത്ത് തളിയ്ക്കുക. 
➔ തുടക്കത്തില് തവന നീമാസ്ത്രം തളിയ്ക്കുക. 
➔ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം  തളിയ്ക്കുക. 

 
ചൂർണ്ണപൂപ്പ് ശരാഗ്ം 
ഇലയിലം തണ്ടിലം ചാരം വിതറിയ ശപാവല കാണുന്നു. തണല് ഭാഗ്ത്ത്നില്ക്കന 
മൂത്ത ഇലകളില് ഈ പൂപ്പല് കാണാവുനതാണ്. 
നിയന്ത്രണം 
➔ പ്രതിശരാധ ഇനങ്ങള് കൃഷി വചയ്യുക. 
➔ ശതാട്ടത്തില് വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പ് വരുുക. 
➔ പുളിച ശമാരിന്വവളളം 6 ലിറ്റർ 100 ലിറ്റർ വവളളത്തിന് എന ശതാതില് കലക്കി 

തളിയ്ക്കുക. 
➔ ചുക്ക്-പാല് ശചർന കഷായം തളിയ്ക്കുക. 

 
വമാലസക് ശരാഗ്ം 
മുഞ്ഞകളാണീ ശരാഗ്ം പരുനത്. ഇലകള് ചുരുണ്ട് ചുക്കിചുളിയുകയും കപ്പിവെ 
ആകൃതിയിലാവുകയും വലിപ്പം കുറയുകയും വചയ്യുന്നു. വാടി ഉണങ്ങിശപാകുകയും 
വചയ്യും. വചടികളുവട വളർച മുരടിക്കന്നു. അതിർത്തി വിളകളായി ശചാളം, 
മക്കശചാളം ശപാലളള വചടികള് നടുക. 

➔ വമാലസക് ശരാഗ്ം വരാന് സാധയതയുളള തക്കാളി ശപാലളള പചക്കറി വിളകള് 
ശതാട്ടത്തിനടുത്ത് ഒഴിവാക്കക. 

➔ ശരാഗ്ം പരുന മുഞ്ഞ, വവളളീച തുടങ്ങിയവവയ നിയന്ത്രിക്കക. 
➔ നീമാസ്ത്രം തളിയ്ക്കുക. 
➔ ഉമ്മത്തിവെ ഇല സത്ത് തളിയ്ക്കുക. 

 
വാട്ട ശരാഗ്ം 

➔ വചടികള് വാടുകയും കായ്ഫലം കുറയുകയും വിപണിമൂലയം ഇല്ലാത്ത 
കായ്കളുണ്ടാവുകയും വചയ്യുന്നു. 

➔ മൂത്ത ഇലകള്ക്ക് വാട്ടവും മഞ്ഞളിപ്പുമുണ്ടാകുന്നു. പ്രശതയകിച്ചും ചൂട് കൂടിയ 
സമയങ്ങളില്. 

നിയന്ത്രണം 
➔ പ്രതിശരാധഇനങ്ങള് നടുക. 
➔ ശരാഗ്ാക്രമണം ഉണ്ടായ വചടികള് പിഴുത് നശിപ്പിക്കക. 
➔ വിള ചംക്രമണം അനുവർത്തിക്കക. 
➔ വവളളവക്കട്ട് ഒഴിവാക്കി നീർവാർചാ സൗകരയം ഉറപ്പ് വരുുക. 
➔ 2 കിശലാ ലൈശക്കാഡർമ വിറിഡി 200 ലിറ്റർ വവളളത്തില് കലക്കി വചടികളുവട 

ചുവട്ടില് ഒഴിച്ചുവകാടുക്കക. 
 

കടപ്പാട് 

കൃഷി മാനവല് , റിതു സാധികാര സംസ്ത , ആന്ധ്രാപ്രശദശ് 


