
സസയ സംരക്ഷണം: നേത്ര ജംന ോ-1 സീസണിന്റെ രുടക്കത്തിൽ
പുരിയ ചിേപ്പുറപോട്ടൽഉത്പോദിപ്പിക്കുന്നരിേോൽ,
ത്പോണികളുറട കീടങ്ങളിൽ േിന്നുള്ള പരിചരണം, ത്പനരികിച്,
നരയില റകോരുക്  ഗ് വളറര ത്പധോേമോണ്. േലല
വിളറവടുപ്പിന്, ഫ്ളഷ് റചയ്യുനപോഴും പൂവിടുനപോഴും
കോയ്കൾ രുടങ്ങുനപോഴും ശുപോർശ റചയ്യുന്ന കീടേോശിേികൾ
സമയ ന്ധിരമോയി രളിക്കുന്നത്അരിോവശിമോണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്ബന്ധപ്പെടുക:

ഡയറക്ടർ
ഐകോർ-ഡയെക്ടനെറ്റ്ഓഫ്കശുവണ്ടി

ഗനവഷണം
പുത്തൂർ-574202, കർണോടക, ഇന്ത്ി.

ന ോൺ: 08251-230902  ോക്്: 08251-234350

ഇറമയിൽ: director.dcr@icar.gov.in

റവബ്സസറ്റ്: https://cashew.icar.gov.in

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: നഡോ. ടി.എൻ. രവിത്പസോദ്
ഡയെക്ടർ

സമാഹരിച്ചതും എഡിറ്റ് പ്പെയ്തതും:

ദിേകരഅഡിഗ, ജി.എ്. നമോഹേ, മുരളീധര, 

 ി.എം., എരദോസപ്പ, ഇ., സിദ്ധണ്ണ, എ്. മനേഷ്, 

ജി.എൻ. ഒപ്പം  ോബ്ലി നമോഗ്

നേപ്തജംനബാ-1ന്പ്പറ പ്രനതയകത:

✓ ഏകീകൃര പരിപ്പ് വലിപ്പമുള്ള ജംന ോ വലിപ്പമുള്ള

കോയ്കൾ

✓ ക്ലസ്റ്റർറ യെിംഗ്

✓ W-130 നകർണൽനത്ഗഡ്

✓ ഉയർന്നവിപണിവില

✓ വിളറവടുപ്പിേുള്ളമേുഷിശക്തിയിൽ 50%കുെ്

✓ റടസ്റ്റയുറടഎളുപ്പത്തിൽറരോലികളയുക

ലാഭത്തിന്പ്പറ അടിസ്ഥാേത്തിൽ സാമ്പത്തികശാസ്തപ്തം: നേത്ര
ജംന ോ-1ന്ഏകനദശം രൂപലോഭിക്കോം.കൂലിക്കൂലിയിൽ 16,000
രൂപ (മേുഷിദിേങ്ങളിൽ 50% ലോഭിക്കൽ) കൂടോറര ഒരു ടൺ
പരിപ്പ് വിളവിന്റെവലിയവലുപ്പത്തിന് 10,000 രൂപ ത്പീമിയം
നേടുക, ഇത് 2000 രൂപ അധിക വരുമോേം േൽകുന്നു. മഴറയ
ആത്ശയിച് പൂനന്ത്ോട്ട കൃഷിയിൽ കശുമോ് കൃഷി
ലോഭകരമോയ ഒരു സംരംഭമോക്കി മോറ്റോൻ കഴിയുന്നഓനരോ ടൺ
പരിപ്പ്വിളറവടുപ്പിേുംകർഷകർക്ക് 26,000.

നേപ്ത ജംനബാ-1: എ
രുതിയ കശുവണ്ടി

ഹഹപ്ബിഡ്ഉയർന്ന 
വരുമാേം

ഐകാർ--ഡയറക്ടനററ്റ് ഓഫ് കശുവണ്ടി
ഗനവഷണം

രി.ഒ. ഡാർപ്പബ, രുത്തൂർ - 574 202
ദക്ഷിണ കന്നഡ, കർണാടക

സാംസ്തകാരിക ആവശയകതകൾ: നേത്ര ജംന ോ-1 7 മീറ്റർ x7മീറ്റർ
അകലത്തിൽ ഒരു റഹക്ടെിൽ 200 റചടികൾ ഉൾറക്കോള്ളുന്ന
വിശോലമോയസോത്രരയ്ക്ക്അേുനയോജിമോണ്.വളത്തിന്റെയും
വളത്തിന്റെയും ആവശികരകൾ ത്പോയപൂർത്തിയോയ ഒരു
മരമുള്ള (മൂന്ന് വർഷവും അരിൽ കൂടുരലും) മറ്റ് ഇേങ്ങൾക്ക്
സമോേമോണ്, ത്പരിവർഷം ഒരു മരത്തിന് 500 ത്ഗോം: 250 ത്ഗോം: 250
ത്ഗോം N, P, Kഎന്നിവആവശിമോണ്. നത്പോസസെുകളിൽ േിന്നുള്ള
മികച സംഭരണനശഷിയും വിപണി വിലയും ഉെപ്പോക്കോൻ
പരിപ്പ് 3 ദിവസം മുഴുവൻ റവയിലിൽ ഉണക്കോൻ ശുപോർശ
റചയ്യുന്നു.

https://cashew.icar.gov.in/


രൂക്കള ം കായ്കള ം: േടീലിേുനശഷം രണ്ടോം വർഷം
മുരൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടോകുന്നു. നേത്ര ഉംന ോ റചെിയ
പൂക്കളുള്ള ഒരു ആദികോല വോഹകമോണ്. ഡിസം െിൽ
ആരംഭിച് മോർച് വറര േീണ്ടുേിൽക്കുന്ന പൂവിടുനപോൾ
ജേുവരി, റ ത് ുവരി മോസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുരൽ
പൂവിടും. പോേിക്കിളുകൾ വലിയ വലിപ്പമുള്ള
പിരമിഡോകൃരിയിലോണ്. റഹർമോനത് ോസഡറ്റും
പുരുഷേുമോയ അേുപോരം കൂടുരലോണ് (0.21) ഇത്
കോയ്കൾ കൂട്ടോൻ സഹോയിക്കുകയും ക്ലസ്റ്റർ
കോയ്ക്കുന്നരിന് കോരണമോവുകയും റചയ്യുന്നു. ഇളം
പൂങ്കുലയുറട േിെം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പർപ്പിൾ േിെവും
ഇളം കോയ്കൾക്ക് റചെുരോയി പർപ്പിൾ േിെവുമോണ്.

കശുവണ്ടി ആെിൾ: നകോണോകൃരി മുരൽ അണ്ഡോകോരം
വറരയുള്ള ആകൃരിയിലുള്ള ഒരു ആപ്പിളിന് ഏകനദശം
100 ത്ഗോം ഭോരമുള്ള ആകർഷകമോയ ചുവന്ന േിെമുള്ള
ആപ്പിളുകൾ ഇരിൽ ഉണ്ട്. ആപ്പിളിൽ 72 ശരമോേം
ജിൂസുകളുള്ള 13 ∘ B TSS ഉണ്ട്.

ആമുഖം: റകോഴിഞ്ഞ കോയ്കൾ
പെിറചടുക്കുന്നരിലൂറടയുള്ള വിളറവടുപ്പ് ത്പത്കിയയോണ്
കശുമോ് കൃഷിയുറട 40 ശരമോേനത്തോളം റചലവിന്റെ
ത്പധോേ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. ജംന ോ േട്ട് ഇേങ്ങൾ
വികസിപ്പിറചടുക്കുന്നത് പരിപ്പ് വിളറവടുപ്പിേുള്ള
റരോഴിലോളികളുറട ആവശികരറയ ഗണിമോയി
കുെയ്ക്കും, കൂടോറര റത്പോസസെുകളിൽ േിന്ന് ത്പീമിയം
വില ലഭിക്കുന്നു, കോരണം ഇത് ഉയർന്ന വിപണി
വിലയുള്ള ത്പീമിയം വലിപ്പമുള്ള നകർണലുകളുറട
ഉത്പോദേത്തിനലക്ക് േയിക്കും. വലിയ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്
 ോക്ടെിയിറല നത്പോസസ്ിംഗ് കോരിക്ഷമര
റമചറപ്പടുത്തുന്നു, കോരണം ഇത് ഉയർന്ന വിള്
ലഭിക്കുന്നരിന് പുെറമ സം്കരണത്തിൽ റരോഴിലോളികറള
ലോഭിക്കും. അരിേോൽ, ഒരു പുരിയ ജംന ോ േട്ട്
കശുവണ്ടി സഹത് ിഡ് നേത്ര ജംന ോ-1 (H-126) 2021-ൽ
കറണ്ടത്തി പുെത്തിെക്കി.

വിളപ്പവടുെ ം വിളവും: വിളറവടുപ്പ് ജേുവരിയിൽ
ആരംഭിച് മോർച് അവസോേം വറര രുടരും. വിളറവടുപ്പ്
കോലയള് കുെവോണ്, ഇത് കോയ്കൾ പെിക്കുന്നരിറല
റരോഴിലോളികറള ലോഭിക്കോൻ സഹോയിക്കുന്നു.
അസം്കൃര പരിപ്പിന്റെ നേരറത്തയുള്ള ലഭിര
കശുവണ്ടി സീസണിന്റെ രുടക്കത്തിൽ ഉയർന്ന വിപണി
വില പിടിക്കോൻ സഹോയിക്കും. ആവർത്തേം റചയ്യോത്ത
ത്ടയലുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള എട്ട് വിളറവടുപ്പിൽ േിന്നുള്ള
സേിര പരിപ്പ് വിള് 42.44 കിനലോത്ഗോം ആയിരുന്നു,
ഒരു റചടിയിൽ േിന്ന് ത്പരിവർഷം ശരോശരി 5.31
കിനലോത്ഗോം വിള് ലഭിക്കും. പത്ത് വർഷം ത്പോയമുള്ള
ഒരു മരത്തിന് ഒരു മരത്തിൽ േിന്ന് 10 കിനലോ വറര
വിള് ലഭിക്കും.

േട്ട്, നകർണലുകൾ: േട്ട് ഭോരം 11 മുരൽ 13 ത്ഗോം വറരയോണ്, ഒരു
േട്ട് ശരോശരി 12 ത്ഗോം ആണ്. 3.66 റസന്െീമീറ്റർ േീളവും 2.73

റസന്െീമീറ്റർ േട്ട് വീരിയും 2.41 റസന്െീമീറ്റർ േട്ട് കേവും 18.5%

CNSL ഉള്ളടക്കവും ഉള്ള കോയ്കൾക്ക് ഉയർന്ന റഷലലിംഗ്
ശരമോേം (29.1) ഉണ്ട്. നകർണലുകൾ 3.4 ത്ഗോം ശരോശരി ഭോരമുള്ള
ന ോൾഡും നകർണൽനത്ഗഡ്W130-നലക്ക്നയോജിക്കുന്നരുമോണ്.

നകർണലുകളിൽ േലല അളവിൽ നത്പോട്ടീേുകളും (21 %),

പേസോരയും (15.6 %) റമോത്തം റകോഴുപ്പും (47 %)

അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നകർണലുകൾ രുചിയിൽ മധുരവും
വലുപ്പത്തിൽ ഏകരോേവുമോണ്. 5.75% ഈർപ്പം ഉള്ളരിേോൽ
സംഭരിച പരിപ്പ് ഏകനദശം 55 ആണ്. പുരിയ
അണ്ടിപ്പരിപ്പിന്റെഎണ്ണം 70ആണ്,സംഭരിചിരിക്കുന്നപരിപ്പ്
ഏകനദശം 80-83ആണ്.

നേത്ര ജംന ോ-1 ജംന ോ േട്ട് (12 ത്ഗോം), ത്പീനകോസിയ്
റ യെിംഗ്, ക്ലസ്റ്റർ റ യെിംഗ് ശീലം, ഉയർന്ന വിള്
എന്നിവയുറട ഒരു ത്പനരിക സവഭോവമോണ്.
വിളറവടുപ്പിറല റരോഴിലോളികറള ഇത് ലോഭിക്കുന്നു,
കോയയുറട വലുപ്പം കോരണം കർഷകർക്ക് ഏകനദശം 10%
ഉയർന്ന വില ഉെപ്പോക്കുന്നു. ഈ സങ്കരയിേത്തിന്റെ
അധിക നേട്ടം പരിപ്പിന്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഏകരയോണ്,
അരിൽ 90% ത്തിലധികം കോയ്കളും ഒനര
വലുപ്പത്തിലോണ്. ഈ സഹത് ിഡ് നേരറത്ത പൂക്കുന്ന
ഇേമോയരിേോൽ, കശുവണ്ടി സീസണിന്റെ രുടക്കത്തിൽ
ഉയർന്ന വിപണി വിലയുറട നേട്ടം ത്പനയോജേറപ്പടുത്തോം.
സവകിയ ഇേങ്ങറള അനപക്ഷിച് ഈ സങ്കരയിേം
മൺസൂണിന് മുപുള്ള ഈർപ്പം സമ്മർദ്ദത്തിൽ േിന്നും
രക്ഷറപ്പടും.

വൃക്ഷ ശീലം: വൃക്ഷം അർദ്ധ ഊർജ്ജസവലമോണ്,
രുെന്നരും പടരുന്നരുമോയ ശീലങ്ങളുള്ള വിപുലമോയ
ശോഖകളുള്ള പോനറ്റൺ ഉണ്ട്. ഇളം ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞ
ചുവപ്പ് േിെമോയിരിക്കും, മുരിർന്ന ഇലകൾ വലുരും
കടും പച േിെത്തിലുള്ള അണ്ഡോകോരവുമോണ്.


