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1. ഔഷധമൃദുസസയങ്ങള്
നറുനണ്ടി (കഹമിഡസ്മസ് ഇന്ഡിക്കസ്
നറുനണ്ടി
സര്ബത്ത്
ശരീരതാപം
ുറയ്ക്കുന്നതിനും
രക്ത ശുദ്ധിയുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്.
കവരു മുഖ്ാതിരമാണ് വംശ
വര്ദ്ധന. കവരുേള് 5 കസ. മീ.
നീളത്തില്ക മുറികച്ചടുത്ത് പാേി
തതേള്
ഉണ്ടാക്കി
തവാരണേളില്ക 50 x 20
കസ.മീ. അേലത്തില്ക നടുന്നു.
ധാ രാ ളം
തജ വ വ ളം
ആവശയമുള്ള
ഒരു
വിളയാണിത്.
പടര്ന്നു
വളരുന്നതിനു
സൗേരയകമാരുക്കുേയാകണകില്ക
ഉല്കപാദനത്തില്ക
ോരയമായ
വര്ദ്ധനല്ലൃണ്ടാും. ഒന്നരവര്ഷം േഴിഞ്ഞകശഷം എകപാള് കവണകമകിലും
വിളകവടുക്കാം. വിളകവടുത്ത കവരുേള് ല്ലത്തിയാക്കിയ കശഷം പച്ചയായികടാ
ഉണക്കികയടുകത്താ മാര്ക്കറൃില്ക എത്തിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
ുടങ്ങല്ക
കസകന്റല്ലാ ഏഷയാറൃിക്ക/തഹകട്ടൃാ
കോതടന് ഏഷയാറൃിക്ക എന്നാണ്
ുടങ്ങലികന്റ ശാസ്ത്രനാമം.
ഇതില്ക
അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബ്രാകമാതസഡ്
എന്ന രാസഘടേം ഉറക്കത്തിന്
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നല്ലതാണ്. അതുകോണ്ട് ഭ്രാത്, അപസ്മാരം, മന്ദബുദ്ധി തുടങ്ങിയവയുകട
െിേിത്സയ്ക്ക് ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
തലകച്ചാറികലക്കുള്ള ഞരമ്പുേകള ഈ
ഔഷധം ശക്തികപടുത്തുന്നു. തൃക്ക് കരാഗങ്ങള്ക്കും ുടങ്ങല്ക ഉത്തമമാണ്.
ഇത് സമൂലം ഉപകയാഗിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. ബുദ്ധിദൗര്ബലയം, രര്മക്കുറവ്
തുടങ്ങിയ അുഖ്ങ്ങള്ക്ക് ുടങ്ങള്ക്ക് 10 മില്ലീലിറൃര് വീതം കനയ്യില്ക
േലര്ത്തി കസവിക്കണം. ഇതികന്റ ഇല അരച്ചു പുരട്ടുന്നത് െര്മ്മകരാഗങ്ങള്
അേറൃാന് സഹായേമാണ്.
ഈര്പമുള്ള മിലാിലാണ് സാധാരണയായി ുടങ്ങല്ക േണ്ടുവരുന്നത്.
നിലത്തുപടര്ന്നു വളരുന്ന ഈസസയം ജലാശയങ്ങ ഓകട രരത്തും കൊല
പ്രകദശങ്ങളിലും പടര്ന്നു വളരുന്നു.
മുത്തങ്ങ
മനുഷയകന്റ ആകരാഗയസംരക്ഷണത്തിന് ഭൂമി കദവി
നല്കുന്ന േറുത്ത ളിളിേയാണ് മുത്തങ്ങ േിഴങ്ങ്.
(തസപറസ് കറാടന്ഡസ് .
വിരശലയത്തിന്
അതുത്തമമാണിത്.
ുടിേളില്ക
ോണുന്ന
വിശപില്ലായ്മയും, രുെിയില്ലയ്മയും മുത്തങ്ങ പ്രധാനമായും
കെര്ത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ മുസ്ടാരിഷ്ടം കസവിച്ചാല്ക മാറിക്കിട്ടും.
മുത്തങ്ങേിഴങ്ങും നിലപനേിഴങ്ങും പശുവിന്പാലില്ക േിഴി
കേടിയിട് തിളപിച്ച് ുറുക്കി ജലാംശം വറൃിച്ച് പഞ്ചിസാര കെര്ത്ത് േഴിക്കുന്നത്
കവള്ളകപാക്ക് നിയന്ത്രിണ വികധയമാക്കുന്നതിന് സഹായേരമാണ്.
അതുഷ്ണം മാറൃാന് ുളിക്കുന്നതിനുമുന്പായി ശരീരം മുള്ളൃവന് മുത്തങ്ങ
അരച്ചുപുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. ുളിേഴിഞ്ഞകശഷം ഏകറകനരം െര്മ്മത്തിന്
നല്ലവാസനയും ലഭിക്കും. മുത്തങ്ങ െതച്ചിട എിലാ ോച്ചികയടുത്ത് തലയില്ക
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കതയ്ക്കുന്നത് മുടികോഴിച്ചില്ക ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. മുലപാല്ക
വര്ദ്ധനവിനും മുത്തങ്ങ േിഴങ്ങ് അരച്ച് നത്നത്തില്ക പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്.
മിക്കവാറും എല്ലാ ആവാസവയവസ്ഥയിലും ഇണങ്ങിവളരുന്ന ഒരു
സസയമാണ് മുത്തങ്ങ. േിഴങ്ങുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്. കൃഷിയിടങ്ങളില്ക
ഒരു േളയായിടാണ് ഇതികന ോണാറുള്ളത്.
തീകര പ്രതികൂല
സാഹെരയങ്ങകളകപാലും തരണം കെയ്യുവാന് മുത്തങ്ങയ്ക്ക് അപാരമായ
വിനയസിക്കകപടിരിക്കുന്ന കവരുപടലല്ലൃം അതില്ക ോണകപടുന്ന േിഴങ്ങുമാണ്
ഇതിന് നിദാനം.
ആകരാഗയപച്ച
„തട്ടൃകക്കാപസ് കസലാനിക്കസ്‟
ആണ് ശാസ്ത്രനാമം. ഡയകകാകരസീ
ുടുംബത്തില്കകപടുന്നു. അഗനത്യാര്കൂട
മലനിരേളില്ക
സൃാഭാവിേമായി
േണ്ടുവരുന്നു. ഇതികന്റ ഔഷധളിണം
വളകര യാദൃശ്ചിേമായാണ് പുറംകലാേം
അറിഞ്ഞത്.
പശ്ചിമഘട മലനിരേളില്ക ശാസ്ത്ര പരയകവഷണത്തില്ക
ഏര്കപടിരുന്ന ശാസ്ത്രുടെരുകട വഴിോടിയായ അഗസ്തയാര്കൂടത്തികല
ോണിക്കാര് യാത്രയ്ക്കിടയില്ക വിശപ്പും, ദാഹല്ലൃം, ക്ഷീണല്ലൃമേറൃാന്
ആകരാഗയപച്ചയുകട
ലങ്ങള് ഉപകയാഗിച്ചിരുന്നു.
അവരില്കനിന്നാണ്
ആകരാഗയപച്ചകയപറൃി അതായത് േരുത്തുപേരുന്ന ഹരിതേകത്തപറൃിയുള്ള
ഗകവഷണ പഠനങ്ങള് ആരംഭിച്ച്
ലപ്രാപ്തിയികലത്തിച്ച് ശാസ്ത്രകലാേം
കലാേത്തിന് മാതൃേ ോണിച്ചുകോടുത്തത്. വികശഷകപട ഔഷധളിണങ്ങള്
ഉള്ള അപൂര്വ്വമായ ഒരു ഔഷധകച്ചടിയാണ് ആകരാഗയപച്ച. ക്ഷീണമേറൃാന്
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ഇത് ഏകറ ളിണം കെയ്യും.
ഇതികന്റ ോയില്ക തൈകക്കാലിപിഡും,
കനാണ്സ്റ്സ്റ്റികറായിഡല്ക സംയുക്തങ്ങ ഓം ഉണ്ട്.
കരാഗപ്രതികരാധ
ശക്തിവര്ദ്ധിപിക്കാനും
ഇത്
ഉപേരിക്കും.
സൃാഭാവിേ
ആവാസവയവസ്ഥയില്ക നിന്നും കവറിട്ടു നട്ടുവളര്ത്തുവാനുള്ള സാകകതിേവിദയ
വിേസിപികച്ചടുകക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
േല്ലൂര്വഞ്ചിി
„കറാട്ടൂള
അേൃാടിക്ക‟
എന്ന
ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക
അറിയകപടുന്ന
േല്ലൂര്വഞ്ചിി
കബാറാജികനസീ
ുടുംബാംഗമാണ്. പാറകക്കട്ടുേള് നിറഞ്ഞ
അരുവിയുകട
രരത്തും,
ഈര്പമുള്ള
പാറപ്രകദശങ്ങളിലുമാണ്
േല്ലൂര്വഞ്ചിി
സൃാഭാവിേമായി ോണുന്നത്. ധാരാളം ശിഖ്രങ്ങള് വിരിയുന്ന ഒരു
കെറുസസയമാണിത്.
വിത്തുവഴിയും തണ്ടു മുറിച്ചും പുതിയ കെടിേള്
ഉണ്ടാക്കാല്ലൃന്നതാണ്. കവരാണ് ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗം. മൂത്രാശയ
േല്ലികനതികര േല്ലൂര്വഞ്ചിി വളകര ലപ്രദമായി ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
േല്ലുരുക്കി
കകാപാരിയ
ഡല്കസിസ്‟
എന്ന
ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക
അറിയകപടുന്ന
കകാഫുലാകരസീ ുടുംബാംഗമായ േല്ലുരുക്കി ഒരു
ഏേവര്ഷ
സസയമാണിത്.
മൂത്രാശയേല്ലികനതികര സമൂലം ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
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കൂടാകത പ്രകമഹത്തികനതികരയും ലപ്രദമായി ഉപകയാഗിക്കാം.
േളയായി കൃഷിയിടങ്ങളിലും കറാഡുവക്കിലും േണ്ടുവരുന്നു.

ഒരു

മരുന്നു കോളിയസ്
ലാമികയസി ുടുംബാംഗമായ
മരുന്നു കോളിയസ്, „കോളിയസ്
ക ാകകാളി‟,

„കോളിയസ്

ബാര്കബറൃസ്‟ എന്നീ ശാസ്ത്ര
നാമങ്ങളില്ക
അറിയകപടുന്നു.
ഭാവിയുകട
മൃതസജ്ജീവനിയാണ്
ഈ ഔഷധവിള.
നിരവധി
അുഖ്ങ്ങള്ക്കുള്ള പരിഹാരം ഈ കെടിയി ലകട ലഭയമാും എന്ന
ശുഭാപ്തിവിശൃാസം ഇന്നു സമൂഹത്തിനുണ്ട്.
തടിച്ചുരുണ്ട കവരാണ്
ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗം. ഇതില്ക ക ാകകാളിന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഇത് രക്ത സമ്മര്ദം, ആമ, ഹൃ, സ്ദയനത്ംഭനം, െിലതരം അര്ബുദം,
ഗര്ഭാശയ കരാഗങ്ങള്, മൂത്രാശയകരാഗങ്ങള്, പ്രകമഹം എന്നിവയ്ക്ക്
ളിണേരമാകണന്ന് കതളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. K-8 എന്ന പുതിയ തരം ഒരു ഇനം ഈ
വിളയില്ക പ്രോശനം കെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മിക്കവാറും എല്ലാ മിലാിലും ഇത്
കൃഷികെയ്യാല്ലൃന്നതാണ്. കേരളത്തികല ോലാവസ്ഥയും ഇതികന്റ കൃഷിക്ക്
ഏകറ അനുകൂലമാണ്. തണ്ടുമുറിച്ചാണ് പുതിയ കൃഷിയിറക്കുന്നത്. 12
കസ.മീ. നീളത്തില്ക മൂന്നുനാലു ഇലേകളാടു കൂടിയ തലപ്പുമുറിച്ചു പ്രകതയേം
തയ്യാര് കെയ്ത് നഴ്സറിയില്ക നടുന്നു. ഒരു മാസം േഴിഞ്ഞ് കവരുപിടിപിച്ച
തണ്ടുേള് പറിച്ചുമാറൃി ോലവര്ഷാരംഭകത്താടുകൂടി നടാല്ലൃന്നതാണ്. 60 X 20
കസ.മീ. ആണ് നടീല്ക അേലം. അടിവളമായി 10 ടണ്സ്റ് ോലിവളം

10
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പ്രകയാഗിക്കണം. 40:60:50 േികലാഗ്രാം തനട്ടൃജന്:ക ാസ്ഫറസ്:കപാടാസയം
കഹക്ടകറാന്നിന് ആവശയമാണ്. നനയും േളകയടുപ്പും ആവശയാനുസരണം
നടത്തണം. അഞ്ചുമാസത്തിനുള്ളില്ക വിളകവടുക്കാം. രണ്ടു ടണ്സ്റ് വകര
വിളല്ലൃ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
പനികൂര്ക്ക
ലാമികയസീ ുടുംബത്തികല പനികൂര്ക്ക,
„കോളിയസ്

അംകബാനിക്കസ്‟,

„കോളിയസ് ആകരാമറൃിക്കസ്‟ എന്നീ
ശാസ്ത്രനാമങ്ങളില്ക
അറിയകപടുന്നു.
നമ്മുകട വീടമ്മമാരുകട ഉത്തമുസ്ത്താണ്.
ഇലയാണ് ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗം. ഇത് ചൂടാക്കി പിഴിഞ്ഞ് ൊറ്
കതനില്ക ൊലിച്ചു ുടിേള്ക്കുകോടുത്താല്ക അവരുകട പണി പമ്പേടക്കും.
കൂടാകത ുമ, ശൃാസംമുടല്ക, വയറുകവദന എന്നിവയ്ക്കും ഏകറ ലപ്രദമാണ്.
ഇത് ദഹനകത്തയും സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ബഹുവര്ഷ ഔഷധിയാണിത്.
തണ്ടുമുറിച്ച് പുതിയ തതേള് ഉണ്ടാക്കാം.
േിരിയാത്ത് (നിലകവപ്
കവപികനകപാകല
േയ്പ്പപ്പു
രസമുള്ളതു
കോണ്ടാണ്
േിരിയാത്തികന (ആന്കരാഗ്രാ ിസ്
പാനിക്കുകലറൃ
നിലകവപ് എന്നും
അറിയകപടുന്നത്. പകക്ഷ കവപികന
അപക്ഷിച്ച് ഇത് 60 കസ.മീ. മാത്രം
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ഉയരത്തില്ക വളരുന്ന ഒരു ഏേവര്ഷവിളയാണിത്. േരള് സംബി/അമായ
അുഖ്ങ്ങള്ക്കാണ് ഉത്തമം. കൂടാകത ശരീരതാപം നിയന്ത്രിക്കുവാനും
കരാഗപ്രതികരാധശക്തി വര്ദ്ധിപിക്കാനും ഈ കെടി സഹായിക്കുന്നു.
ഇതികന്റ ഇലയില്ക ആര്കരാഗ്രാതലഡും സമൂലം േത്തികച്ചടുത്ത
ൊരത്തില്ക കസാഡിയം, കപാടാസയം തുടങ്ങിയ ലവണങ്ങ ഓം ോണുന്നു.
ജൃരത്തിനും അതുത്തമമാണ്. ുടിേള്ക്കുണ്ടാല്ലൃന്ന േരള് വീക്കത്തിന്
േിരിയാത്ത് സമൂലം പിഴികഞ്ഞടുത്ത നീരില്ക കതന് കെര്ത്ത് കസവിക്കുന്നത്
ഉത്തമമാണ്.
തനിവിളയായും
ഇടവിളയായും
േിരിയാത്ത്
കൃഷികെയ്യാം.
ലപുഷ്ടിയുള്ള മിലാാണ് ഇതികന്റ കൃഷിക്ക് അനുകയാജയം. വിത്തുവഴിയാണ്
വംശവര്ദ്ധനവ്. ഒരു കഹക്ടര് സ്ഥലകത്തയ്ക്ക് 500 ഗ്രാം വിത്ത് മതിയാും.
കൃഷിസ്ഥലം ഉള്ളൃതു പരുവകപടുത്തി ോലിവളം പ്രകയാഗിച്ചകശഷം വിത്ത്
മണലുേലര്ത്തി വിതറുേകയാ തവാരണേളില്ക തയ്യാറാക്കികയടുത്ത കെടി
പറിച്ചുനടുേകയാ കെയ്യാം.
നടീല്കഅേലം 45 കസ.മീ. ആയി
ക്ലിപ്തകപടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നട് ഒരു മാസം േഴിഞ്ഞകശഷം േളനശീേരണല്ലൃം
വളപ്രകയാഗല്ലൃം അനുവര്ത്തിക്കാം.
ആവശയാനുസരണം ജലകസെനം
നടത്തുന്നത് നല്ല വിളകവടുപിന് സഹായേരമാണ്.
ഏതാണ്ട് മൂന്നുനാലുമാസമാുകമ്പാകഴക്കും കെടി പുഷ്പിക്കുവാന് തുടങ്ങും.
ഈ സമയത്ത് കെടിസമൂലം പിള്ളൃകതടുത്ത് തണലില്ക ഉണക്കി വില്പന
നടത്താം.
തറനിരപില്കനിന്നും മുേളില്ക വച്ച് മുറികച്ചടുത്തും
ഉണക്കികയടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
അതിനുകശഷം
േളനശീേരണല്ലൃം,
വളപ്രകയാഗല്ലൃം ജലകസെനല്ലൃം നടത്തണം. അങ്ങകനയാകണകില്ക ഒരു
വിളകവടുപ്പുകൂടി അനുവര്ത്തിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
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ഇരുകവലി
കവരും
തണ്ടും
ഔഷധാവശയത്തിന്
ഉപകയാഗിക്കുന്ന ഇരുകവലിയുകട ശാസ്ത്രനാമം
കോളിയസ് തസലാനിക്കസ് എന്നാണ്.
ജൃരെിേിത്സയില്ക ഇത് ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു.
ദഹനകക്കട്,
മൂത്രാശയ
സംബി/അമായ
അുഖ്ങ്ങള്, അരുെി, വയറുേടി തുടങ്ങിയ
അവസ്ഥയിലും ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
നല്ല നീര്വാര്ച്ചയും വളൂറുമറുമുള്ള മിലാില്ക ഇരുകവലി കൃഷി കെയ്യാം.
കതങ്ങിന്കതാടങ്ങളില്ക ഇടവിളയായി ഇത് നട്ടു വളര്ത്താം. കെടിയുകട
തലപ്പുേള് നുള്ളി നടാണ് കതാടമുണ്ടാക്കുന്നത്. 15 കസ.മീ. നീളമുള്ള
തലപ്പുേളാണ് നടുവാന് ഏകറ അനുകയാജയം. കഹക്ടര് ഒന്നിന് 15 ടണ്സ്റ്
തജവവളം പ്രകയാഗിച്ചകശഷം വാരങ്ങള് കോരി 20 കസ.മീ. അേലത്തില്ക
തലപ്പുേള് നടുന്നു. ആവശയാനുസരണം ജലകസെനം നടത്തണം. നട്
ആറുമാസത്തിനുകശഷം കെടിേള് പുള്ളൃകതടുത്ത്, കവരുേള് േള്ളൃേി
കവയിലത്ത് ഉണക്കി കെറുകേട്ടുേളാക്കി വില്പന നടത്താം.
അരുത (ശതാപൂ
അപൂര്വ്വ ളിണമുള്ള സസയമാണ് അരുതാ
(റുടാ ഗ്രാവികയാളന്സ് . തുളസികച്ചടികപാകല
വീട്ടുമുറൃത്ത്
നട്ടുവളര്ത്താല്ലൃന്ന
ഒരു
ുറൃികച്ചടിയാണ്.
ഇതികല പ്രധാനഘടേം
റൂകടയിന്
ആണ്.
ഇതിന്
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അതരീക്ഷമലിനീേരണം തടയുന്നതിന് േഴില്ലൃണ്ട്.
മാത്രല്ലൃമല്ല
അണുകബാംബില്ക നിന്നും ഉതിരുന്ന അണു വിസരണത്തില്കനിന്നും
രക്ഷതരാനാുകമന്നതുവകര ജപാനില്ക േണ്ടു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്ഭുത
സിദ്ധിയുള്ളതുകോണ്ട് സര്പങ്ങള്കൂടി അത് നില്കക്കുന്ന പ്രകദശകത്തക്ക്
വരുേയില്ല.
ഈ ഔഷധകച്ചടിയുകട നീരും ഇതില്കനിന്നുകമടുക്കുന്ന
തതലല്ലൃം കലാേകമമ്പാടും ഔഷധ ആവശയങ്ങള്ക്ക് ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
രണ്ട് തുള്ളി ഇളനീര് കോടുത്താല്ക ുടിേ ഓകട ുമ മാറും. മയക്കം, െര്ദി,
മുഖ്ത്തു കോടം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥേള് ുടിേളില്ക ോണുകമ്പാള്
അരുതയില െതച്ചു മണപിക്കുന്നതും രണ്ടുതുള്ളി നാവില്ക കോടുക്കുന്നതും
ളിണേരമാണ്. െര്മ്മകരാഗങ്ങകള അേറൃാനും സൗന്ദരയം വര്ദ്ധിപിക്കാനും
അരുതയിലയും പച്ചമഞ്ഞ ഓം കൂടി അരച്ച് ശരീരത്തില്ക പുരടി ുളിപിക്കുന്നത്
നല്ലതാണ്.
അരുതകയ
വിഷസസയങ്ങ ഓകട
കൂടത്തില്കകപടുത്തിയിരിക്കുന്നതുകോണ്ട്
അമിത ഉപകയാഗം ആപത്ത്
ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും.
തണ്ട് മുറിച്ച് കവരുപിടിപികച്ചടുത്ത തതേള് നടാല്ലൃന്നതാണ്.
കവരുപിടിക്കുവാന് ബുദ്ധിമുട് ഉള്ളതുകോണ്ട് തണ്ടില്ക കഹാര്കമാണ്സ്റ്
പ്രകയാഗിച്ച് കപാടിംഗ് മിശ്രിതം നിറച്ച കപാളിത്തീന് േവറുേളില്ക നട കശഷം
മിസ്റ്റ് കെംബറില്ക വയ്പ്പകക്കണ്ടതാണ്. നടീല്ക അേലം 60 X 60 കസ.മീ.
ആയി ക്രമകപടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
വയല്കുള്ളി/നീര്ച്ചുള്ളി
തഹകട്ടൃാ ില
രറിക്കുകലറൃ
(അസ്റ്ററാോത
കലാന്ജിക ാളിയ
എന്ന ശ്രാസ്ത്രനാമത്തില്ക അറിയകപടുന്ന
വയല്കുള്ളി
അക്കാകതസീ
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ുടുംബത്തില്കകപടുന്നു. വയല്ക വരമ്പുേളില്ക സാധാരണയായി േണ്ടുവരുന്ന
ഒരു മുള്കച്ചടിയാണ് ഈ ജലസസയം. ഇതികന്റ തണ്ടില്ക കമാട്ടുസൂെികപാകല
നീണ്ട മുള്ളുേള് ോണകപടുന്നു.
ഒരു ഏേവര്ഷ വിളയാണിത്.
ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗങ്ങള് കവര്, തണ്ട്, ഇല, വിത്ത് എന്നിവയാണ്.
വിത്ത് കപാടിച്ച് പാലില്ക േലര്ത്തി പഞ്ചിസാരയും കെര്ത്ത് േഴിച്ചാല്ക
പുരുഷന്മാരുകട തലംഗിേകശഷി വര്ദ്ധിക്കും. മൂത്രാശയ കരാഗങ്ങള്ക്കും
വയല്കുള്ളി അരി ഉത്തമമാണ്.
താമര
ഉഷ്ണകമഖ്ലാ പ്രകദശങ്ങളികല അധിേം
ഒള്ളൃക്കില്ലാത്ത ജലാശയങ്ങളില്ക വളരുന്ന
നിം കയസികയ
ുടുംബത്തില്കകപടുന്ന
താമരയുകട
ശാസ്ത്രനാമം
നിലംകബാ
നൂസിക റാ എന്നാണ്.
ഇതികന്റ
േിഴങ്ങും, തണ്ടും, പൂല്ലൃം ഔഷധമായി
ഉപകയാഗിക്കുന്നു. കവണ്സ്റ്താമര, കെതാമര എന്നീ രണ്ട് ഇനങ്ങളാണ്
താമരയില്ക സാധാരണയായി േണ്ടുവരുന്നത്.
കവള്ളത്താമരക്കിഴങ്ങ്
നകല്ലിലായില്ക മൂപിച്ച് തലയില്ക കതയ്ക്കുന്നതുകോണ്ട് തലയ്ക്കും േിലാിനും നല്ല
തണുപ്പുേിട്ടും.
താമരവിത്ത് അരച്ചുപുരട്ടുന്നത് തൃക്ക് കരാഗങ്ങള്ക്ക്
ഉത്തമമാണ്.
േിഴങ്ങ് അരച്ച് പാലില്ക കെര്ത്ത് ുടിക്കുന്നത്
മൂത്രാശയകരാഗങ്ങള്ക്ക് നല്ലതാണ്.
നല്ല സൂരയപ്രോശം ലഭിക്കുന്ന
പ്രകദശത്തുമാത്രകമ താമരപ്പൂവ് വിടരുേയുള്ളൂ.
െതുപ്പുനിലങ്ങളിലും,
ഒള്ളൃക്കില്ലാത്ത ജലാശയങ്ങളിലും താമര വളരുന്നു.
ടാങ്കുപണിത്
അതിനുള്ളിലും താമര കൃഷി കെയ്യാം. ടാകിനുള്ളില്ക അടിഭാഗത്ത് കെളി:
മണല്ക: ൊണേകപാടി എന്നിവ 1: 1: 1 അനുപാതത്തില്ക േലര്ത്തി ഒരടി
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േനത്തില്ക നിറച്ച് ഈ മിശ്രിതകത്ത ുഴമ്പുപരുവത്തിലാക്കണം. കവള്ളം
കേടി നില്കക്കാതിരിക്കുവാന് പ്രകതയേം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഈ
ുഴമ്പുപരുവത്തിലുള്ള മിശ്രിതത്തില്ക രകണ്ടാ മൂകന്നാ മുുളങ്ങകളാടുകൂടിയ
താമരയുകട പ്രേന്ദം നടുേ. മുുളങ്ങള് മിലാിനുമുേളില്ക ആയിരിക്കണം.
മുുളങ്ങള് വളര്ന്ന് ഇലേള് വിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ടാകികല ജലനിരപ്പും
ആനുപാതിേമായി ഉയര്ത്തണം. ഒരു െതുരശ്രമീറൃറില്ക ഒരു േികലാഗ്രാം
േണക്കില്ക
കോല്ലംകതാറും
ൊണേകപാടി
വിതരറികോടുക്കണം.
കവള്ളത്തികന്റ ഉയരം ആവശയാനുസരണം ക്രമീേരിക്കണം.
ഒരു
െതുരശ്രമീറൃര് സ്ഥലത്തുനിന്നും ഏേകദശം 500 ഗ്രാം േിഴങ്ങു ലഭിക്കും.
പൂക്കള് ഇതള് വിരിയുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പൂകമാട് പറികച്ചടുത്ത്
വില്പന നടത്താല്ലൃന്നതാണ്. പൂവിരിഞ്ഞ് ഒരു മാസം േഴിയുകമ്പാകഴക്കും
വിത്തുേള് മൂകപത്തും.
മൂകപത്തിയ വിത്തുേള്ക്ക് േറുപ്പു േലര്ന്ന
തവിട്ടുനിറമായിരിക്കും. േിഴങ്ങ് പച്ചയായും ഉണക്കിയും വില്പന നടത്താം.
അരവിന്ദാസവം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് താമരപൂവ് ഒരു പ്രധാന ഘടേമാണ്.
ഇത് ുടിേള്ക്കുണ്ടാുന്ന കരാഗബാധയേറൃി അവര്ക്ക് രജസ്
വര്ദ്ധിപിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.
തള്ളൃതാമ / തമിഴാമ
നിക്റ്റാകയസീ
ുടുംബത്തില്കകപടുന്ന
കബാകയര്ഹാവിയ
ഡി ുസ
തള്ളൃതാമകയന്നും പുനര്നവകയന്ന കപരിലും
അറിയകപടുന്നു. കവനലികന്റ ോഠിനയത്താല്ക
ഉണങ്ങുേയും വര്ഷക്കാലത്ത് തളിര്ക്കുേയും
കെയ്യുന്ന നാശമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ
ആയതുകോണ്ടാണ് ഈ ഔഷധസസയകത്ത
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പുനര്നവ എന്ന് സം്കൃതത്തില്ക അറിയകപടുന്നത്. ഇത് രണ്ട് തരമുണ്ട്.
ുവന്ന പുനര്നവയും കവള്ള പുനര്നവയും. പൂവികന്റയും തണ്ടികന്റയും
നിറകത്ത ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ തരംതിരിവ്. ല്ലക്കകയയും സ്ദയകത്തയും
ഉകത്തജിപിക്കുവാന് േഴില്ലൃള്ള നിലത്തു പടര്ന്നുവളരുന്ന പുേള്കപറൃ ഒരു
ഔഷധസസയമാണ് തള്ളൃതാമ. ഈ കെടിയില്ക ധാരാളം കപാടാഷയം
തനകട്ടൃറൃ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
അതുകോണ്ട് തള്ളൃതാമ മൂത്രവിസര്ജ്ജനം
കതൃരിതകപടുത്തുന്നു.
ഈ കെടി സമൂലം ഔഷധകയാഗയമായി
ഉപകയാഗിക്കാം.
േീഴാകനല്ലി
യുക ാര്ബികയസീ ുടുംബത്തില്കകപടുന്ന
ില്ലാതസ്
നിറൂറി
( ില്ലാതസ്
ഫ്രാകറൃര്ണസ്
ില്ലാതസ് അമരസ്,
ില്ലാതസ് മദരാസ്പകറൃന്സിസ് എന്നീ
മൂന്നു സസയങ്ങകളയും േീഴാകനല്ലിയായി
ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു.
കെറിയ ോയ്കള്
ഇലയുകട അടിയില്ക ഉണ്ടാുന്നതുകോണ്ടാണ് േീഴാകനല്ലി എന്ന്
വിളിക്കുന്നത്. 35 ദിവസകത്ത ആയുസ്സു മാത്രകമ ഈ മൃദുസസയത്തിനുള്ളൂ.
ഇതികന്റ ഇലയില്ക അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
ില്ലാതിന് എന്നാ വസ്തുവാണ്
മഞ്ഞപിത്തകത്ത ശമിപിക്കുന്നത്.
േീഴാകനല്ലി സമൂലം ഔഷധയുക്തമാണ്. സമൂലം ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീര്
രാവികലയും തവുകന്നരല്ലൃം 10 മില്ലിവീതം മൂന്നുദിവസം കോടുക്കുന്നത്
മഞ്ഞപിത്തത്തിന് ഹിതേരമാണ്. സമൂലം അരകച്ചടുത്ത് അരിക്കാടിയില്ക
േലര്ത്തി കോടുക്കുന്നത് ആര്ത്തവകദാഷങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരമാണ്.
തലയികല മുടികോഴിച്ചില്ക ുറയ്ക്കുന്നതിന് േീഴാകനല്ലി താളിയായി
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ഉപകയാഗിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. മുടിയ്ക്ക് േറുപ്പുനിറമുണ്ടാും. അോലനരമാറും,
പ്രകമഹത്തിനും ഉത്തമമാണ്. േീഴാകനല്ലി സമൂലമരച്ച് പശുവിന് പാലില്ക
േലക്കി രാവികല തുടര്ച്ചയായി കസവിച്ചാല്കമതിയാും.
േടലാടി
േടലാടി എന്നാല്ക േടല്കആടി
(േട്-അല്ക-േടക്കാന്
വയ്യാത്തത്
അതായത്
വഴിനടന്നു
കപാുവാന്
സാദ്ധയമല്ലാത്തവിധം അടഞ്ഞു
വളര്ന്ന്
നില്കക്കുന്നത്
എന്നര്ഥം.
അക്കീറാതസ്
ആസ്കപറ എന്ന ശാസ്ത്ര നാമത്തില്ക അറിയകപടുന്ന േടലാടിയുകട ുടുംബം
അമരാകതസിയ ആണ്. ഇകത ുടുംബത്തില്കകപട മകറൃാരു കെടിയാണ്
കെറുേടലാടി.
സിയാത്തുള കപ്രാകരാറൃ എന്നാ ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക
അറിയകപടുന്ന ഈ കെടിക്ക് േടലാടിയുകട സമാനളിണങ്ങള് ഉണ്ട്.
േടലാടി സമൂലം ഔഷധത്തിനായി ഉപകയാഗിക്കുന്നു. വിത്തില്ക മുള്ളുേള്
ഉള്ളതുകോണ്ട് വഴികപാക്കരുകട വസ്ത്രങ്ങളില്ക പറൃിപിടിച്ച് വിത്തുവിതരണം
ുഗമമാക്കുന്നു. ഒരു ഏേവര്ഷ സസയമാണ് േടലാടി. വിത്തികന്റ
ൊരത്തില്ക ധാരാളം കപാടാഷ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
മൂത്രവര്ദ്ധനക്ക്
േടലാടി ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
കൂടിയ മാത്രയില്ക കസവിച്ചാല്ക
ഗര്ഭെിദ്രമുണ്ടാും. കവരും, ലല്ലൃം സമൂലം ഔഷധമായി ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
വിത്തുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്. എത്തിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
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േസ്തൂരിമഞ്ഞള്

കൂര്ക്കുമ ആകരാമാറൃിക്ക എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക അറിയകപടുന്ന
േസ്തൂരിമഞ്ഞള്
സിഞ്ചിിബകറസികയ
ുടുംബത്തികല
അംഗമാണ്.
ഏള്ളൃമാസംകോണ്ട് വിളകവടുക്കുവാന് പറൄന്ന ഒരു സൗന്ദരയവര്ദ്ധേ
മരുന്നുവിളയാണിത്. േിഴങ്ങാണ് ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗം.
ഇത്
ഉണക്കികപാടിച്ച് പനിനീര്, പാല്ക, തതര്, കവള്ളം ഇവയില്ക
ഏകതകിലുകമാന്നുമായി േലര്ത്തി കലപനമായി ഉപകയാഗിക്കുന്നത്
ശരീരോതി വര്ദ്ധിപിക്കും. വളകര ലളിതമാണ് ഇതികന്റ കൃഷിരീതി.
തനിവിളയായും ഇടവിളയായും കൃഷികെയ്യാം.
ോലവര്ഷത്തികന്റ
ആരംഭാകത്താടുകൂടി വാരങ്ങള് കോരാം. 25 കസ.മീ.x15 കസ.മീ. ആണ്
നടീല്ക അേലം. ഈ അേലത്തില്ക കെറുുഴിേള് എടുത്ത് 15 ഗ്രാം
തൂക്കമുള്ള ആകരാഗയമുള്ള ഒരു മുുളകമകിലുമുള്ള േിഴങ്ങ് നടാം.
നടതിനുകശഷം ഉണക്കികപാടിച്ച ൊണേകമാ, േകമ്പാകസ്റ്റാ കോണ്ട്
േിഴങ്ങുമൂടി മണ്ണുവിതറി പച്ചിലകോകണ്ടാ േരിയില കോകണ്ടാ നന്നായി
പുതയിടുന്നു. ഒന്നാം മാസല്ലൃം രണ്ടാം മാസല്ലൃം േളകയടുപ് നടത്തണം.
കൂടത്തില്ക കമല്കവളപ്രകയാഗല്ലൃം അനുവര്ത്തിക്കണം.
ഏള്ളൃ മാസം
േഴിയുകമ്പാകഴക്ക് ഇലേള് ഉണങ്ങുകമ്പാള് േിഴങ്ങ് േിളകച്ചടുക്കാം.
കഹക്ടകറാന്നിന് 25 ടണ്സ്റ് വിളവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പറികച്ചടുത്ത േിഴങ്ങുേളില്ക
നിന്നും മണ്ണുമാറൃി േള്ളൃേി കെറുേഷണങ്ങളായി അരിഞ്ഞ് ഉണക്കി
കപാടികച്ചടുക്കുന്നു. ഈ കപാടി സൗന്ദരയവര്ദ്ധനവിന് സഹായേരമാണ്.
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2. ഔഷധ പുല്ലുേള്

പാമകറാസ

സിംബകപാഗണ്സ്റ് മാര്ടിനി കവതറൃറൃി കമാടിയ
എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക അറിയകപടുന്ന പാമകറാസ
പ്രധാനകപട
ഒരു
ദീര്ഘോല
ുഗി/അതതലവിളയാണ്.
വാസനദ്രവയങ്ങ ഓം
സൗന്ദരയ വര്ദ്ധേ സാമഗ്രിേ ഓം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്
ഇതികന്റ ഇലയും തണ്ടും പൂങ്കുലയും വാടികയടുക്കുന്ന
തതലം
വയാപേമായി
ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
തനിവിളയായും
ഇടവിളയായും
പാമകറാസ
വച്ച്പിടിപിക്കാം. വളൂറുമറ് ുറഞ്ഞ മിലാില്കകപാലും പാമകറാസക്ക് നന്നായി
വളരുവാന് േഴില്ലൃണ്ട്. വിത്തുവഴിയും െിനപ് മുകഖ്നയും വംശവര്ദ്ധനവ്
നടത്താല്ലൃന്നതാണ്. ഒരു കഹക്ടര് പ്രകദശകത്തക്ക് കവണ്ട തതേള്
ഉല്പാദിപിക്കുന്നതിന് അഞ്ചു േികലാ വിത്ത് കവണ്ടി വരുന്നു. വിത്തികന്റ
അങ്കുരണകശഷി അധിേോലം നിലനിര്ത്തുവാന് േഴിയാത്തതുകോണ്ട്
വിളകവടുത്തകശഷം മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളില്ക തകന്ന വിതയ്ക്കണം. രണ്ടു മുതല്ക
രണ്ടരമാസം വകര മൂകപത്തിയ തതേളാണ് തവാരണയില്ക നിന്നും പറിച്ചു
നടാനായി ഇളക്കികയടുക്കുന്നത്. നടീല്ക അേലം 30x20 കസ.മീറൃറായി
നിജകപടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കഹക്ടര് പ്രകദശകത്തക്ക് 6 ടണ്സ്റ് തജവവളല്ലൃം
2.5 ടണ്സ്റ് ൊരല്ലൃം ശുപാര്ശകെയ്തിരിക്കുന്നു. മൂന്നുമാസമാുകമ്പാകഴക്കും
കെടിേള് 1.5 മുതല്ക 2.0 മീറൃര് വകര ഉയരത്തില്ക വളരുേയും പൂങ്കുലേള്
വിടരുവാന് തുടങ്ങുേയും കെയ്യുന്നു. പുഷ്പിക്കാന് തുടങ്ങിയകശഷം ഒരാഴ്ച
േഴിഞ്ഞ് വിളകവടുക്കാം. ഒന്നാം വര്ഷം രണ്ടും, രണ്ടാം വര്ഷം മുതല്ക അഞ്ചു
പ്രാവശയം വകരയും വിളകവടുപ് നടത്താല്ലൃന്നതാണ്. വിളകവടുത്ത പുല്ലും
പൂങ്കുലയും ഒന്നുരണ്ടു ദിവസം തണലില്ക ഇട് വാടിയ കശഷം രണ്ടുമണിൂറുമര്
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ആവിവാറൄനടത്തി തതലം കവര്തിരികച്ചടുക്കാം. രകരാ വിളകവടുപിനും
കഹക്ടകറാന്നിന് 6 മുതല്ക 10 ടണ്സ്റ് വകര വിളല്ലൃ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
വാറൃികയടുക്കുകമ്പാള് കഹക്ടകറാന്നിന് 100 മുതല്ക 125 േികലാഗ്രാം വകര
തതലം ലഭിക്കും.
രാമച്ചം

കവരില്കനിന്നുകമടുക്കുന്ന വാസനതത്തലത്തിനു കവണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും
രാമച്ചം (കവറൃികവറിയ തസസകനായിഡ്സ് കൃഷികെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു
ദീര്ഘോല വിളയാകണകിലും ഒന്നുമുതല്ക രണ്ടുവര്ഷത്തിനുള്ളില്കതകന്ന
വിളകവടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്. ുഗി/അദ്രവയങ്ങ ഓം സൗന്ദരയവര്ദ്ധേ വസ്തുക്ക ഓം
നിര്മ്മിക്കുവാനാണ് തതലം ഉപകയാഗിക്കുനത്.
മാത്രമല്ല തതലം
ഔഷധളിണത്താല്ക സമ്പന്നമാണ്.
ശൃാസകോശ സംബി/അമായ
അുഖ്ങ്ങള്, തലകവദന, ഛര്ദി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് രാമച്ചം കെര്ന്ന
ഔഷധങ്ങള് ഉപകയാഗിക്കാറുണ്ട്. ുടിക്കാനുള്ള കവള്ളം തിളപിക്കുകമ്പാള്
അതില്ക രാമച്ചത്തികന്റ കവരുേള് കൂടികച്ചര്ക്കുന്ന പാരമ്പരയം നമുക്കുണ്ട്.
ദീര്ഘോലം രാമച്ചം ഉപകയാഗിക്കുേയാകണകില്ക ലഘുവായ രീതിയിലുള്ള
ഭക്ഷയ വിഷബാധയില്ക നിന്നുവകര സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതാണ്.
രാമച്ചത്തികന്റ അതിശക്തമായ കവരുപടലത്തികന്റ പ്രാധാനയം േണ്ടറിഞ്ഞ്
കേരളത്തില്ക അതിപ്രാെീന ോലംമുതകല മകിലാാലിപ്പു തടയുന്നതിന്
മണ്സ്റ്േയ്യാലേളില്ക ഈ കെടി വച്ചുപിടിപിച്ചിരുന്നു.
േന്നുോലിേള്ക്ക്
പഥയമല്ലാത്തതു കോണ്ടും കവനലില്ക ഉണങ്ങാതിരിക്കുന്നതു കോണ്ടും

21
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ോരയമായ പരിെരണങ്ങകളാന്നും കൂടാകത തകന്ന വളരുന്നതുകോണ്ടും
പരിസ്ഥിതി സംതുലിനാവസ്ഥ നിലനിറുത്തുന്നതിന് രാമച്ചം ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
ോയല്ക തീരങ്ങളിലും ജലകസെന ൊലുേ ഓകട രരങ്ങളിലും തിരയുകടയും
ഒലിച്ചുവരുന്ന കവള്ളത്തികന്റയും ആഘാതങ്ങളില്കനിന്ന് മകിലാാലിപ് തടഞ്ഞ്
തീരകത്ത സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് രാമച്ചം പുേള്കപറൃതാണ്. ഉത്തകരതയന്,
ദക്ഷികണതയന് എന്നീ തരത്തില്കകപട രണ്ട് ഇനങ്ങള് ലഭയമാണ്.
ദക്ഷികണതയന്
ഇനങ്ങള്ക്ക്
കവരും
തതലല്ലൃം
കൂടുതല്ക
ഉല്പാദിപിക്കാനാുകമകിലും തതലത്തിന് ളിണവിലവാരം കൂടുതല്ക
ഉത്തകരതയന് ഇനത്തിനാണ്. കഹക്ടകറാന്നിന് 5 ടണ്സ്റ് വകര കവരും അത്
വാറൃികയടുക്കുകമ്പാള് 30 േി.ഗ്രാം. തതലല്ലൃം ലഭിക്കുന്നു. ഒ.ഡി.വി.-3 എന്ന
ദക്ഷികണതയന് ഇനം കേരളത്തില്ക വയാപേമായി കൃഷികെയ്തുവരുന്നു.
ോലവര്ഷത്തികന്റ
ആഗമനകത്താടുകൂടി
കൃഷിപണിേള്
ആരംഭിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
മിലാ് പരുവകപടുത്തിയകശഷം കൂനകൂടികയാ
തടങ്ങള് എടുകത്താ നടാം. മുന്കോല്ലം വിളകവടുത്ത കെടിേളികല കവര്
നീക്കം കെയ്തകശഷം ുറൃിേള് മിലാില്ക പുതച്ചുവയ്ക്കുകമ്പാള് അതില്ക
നിന്നുണ്ടാുന്ന
െിനപ്പുേള്
ആണ്
നടുവാന്
പ്രധാനമായും
ഉപകയാഗിക്കുന്നത്. അടിവളമായി കഹക്ടകറാന്നിന് 5 ടണ്സ്റ് ോലിവളല്ലൃം
കെര്ത്തകശഷം 60x45 കസ.മീറൃര് അേലത്തില്ക െിനപ്പുേള് നടാല്ലൃന്നതാണ്.
നട്ടു മൂന്നുമാസം േഴിയുകമ്പാള് ഇട ഇളക്കി കെടിയുകട ുവടില്ക മിലാ്
േയറൄന്നത് നല്ലതാണ്.
കൂടാകത തറനിരപില്കനിന്നും 30 കസ.മീറൃര്
ഉയരത്തില്ക രകണ്ടാ മൂകന്നാ പ്രാവശയം തലമുറിച്ചുവിടുന്നത് കൂടുതല്ക
േരുകത്താടുകൂടി വളരുന്നതിനും അധിേം െിനപ്പുേള് ഉണ്ടാുന്നതിനും
സഹായേരമാണ്. ഒന്നരവര്ഷം േഴിഞ്ഞ കശഷം കവരുേള് േള്ളൃേി
ല്ലത്തിയാക്കി വിപണനം നടത്തുേകയാ 5 കസ.മീറൃര് നീളത്തില്ക മുറിച്ചുമാറൃി
തതലകമടുക്കുേകയാ കെയ്യാല്ലൃന്നതാണ്.
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3. ഔഷധ ുറൃികച്ചടിേള്
അമുക്കുരം
അമുക്കുരം (വിതാനിയ കസാമിനിക റ ഒരു
രസായന
ഔഷധമാണ്.
കവരാണ്
ഔഷധകയാഗയമായ
ഭാഗം.
കവരിന്
ുതിരമൂത്രത്തികന്റ ഗി/അമുള്ളതുകോണ്ടാണ് ഈ
കെടികയ
അശൃഗി/അ
എന്ന്
വിളിക്കുന്നത്.
ശക്തിഹീനര്ക്ക് ഒരു നവജീവന് പ്രദാനം കെയ്യുവാന്
ഇതികന്റ കവരിന് പ്രകതയേ േഴില്ലൃണ്ട്. ഇതികന്റ കവര്
പാലില്ക പുള്ളൃങ്ങി ഉണക്കി േഴിക്കുേ. സ്ഥിരമായി ഇത്
തുടരുേയാകണകില്ക
നഷ്ടകപട്ടുകപായ
തലംഗിേ
ശക്തി
പുനര്ലഭിക്കുന്നതാണ്.
രജസ്സും, ശരീര ബലല്ലൃം കപാഷണല്ലൃം
ലഭിക്കുന്നതിനും സ്ദയ കരാഗങ്ങകള നിയതിക്കുന്നതിനും അമുക്കുരം കവര്
കപാടി 10 ഗ്രാം എടുത്ത് കതനും കനയ്യും കെര്ത്ത് ദിവസല്ലൃം രണ്ടുകനരം
കസവിക്കുന്നതും പാല്കുടിക്കുന്നതും ളിണേരമാണ്.
ബുദ്ധിശക്തിയും
വര്ദ്ധിക്കുന്നു.
നാഡീക്ഷീണത്തിനും, ഉറക്കമില്ലായ്മക്കും, മാനസിേ
അസൃാസ്ഥയങ്ങള്ക്കും ഇത് നല്ല ഔഷധമാണ്. രജസ്സു വര്ദ്ധിപിക്കുവാന്
അശൃഗി/അാദി കലഹയം പുേള്കപറൃതാണ്. തയ്യാറാക്കുവാനും വളകര
എ ഓപമാണ്. ശര്ക്കര പാല്ലൃോച്ചി അതില്ക അമുക്കുരം, ഉള്ളൃന്നുപരിപ്പും, തിപിലി
ഇവയുകട കപാടിയും എള്ള് അരച്ചതും കെര്ത്ത് ഉണ്ടാക്കികയടുക്കുന്നു.
ഈര്പമില്ലാത്ത വരണ്ടോലാവസ്ഥയാണ് അമുക്കുരത്തികന്റ കൃഷിക്ക്
ഉത്തമം. വിത്തുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്. തവാരണേളില്ക പാേി
േിളിര്പികച്ചടുത്ത തതേളാണ് നടുന്നതിന് ഉപകയാഗിക്കുന്നത്. വിത്ത് കനരിട്
വിതക്കുേയും ആോം. നഴ്സറി തയ്യാറാക്കുേയാകണകില്ക 5 േികലാ ഗ്രാമും
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കനരിട്ടു നടുേയാകണകില്ക 10 േി.ഗ്രാമും വിത്ത് കഹക്ടകറാന്നിന് കവണ്ടി
വരുന്നു. ഒരു മാസം പ്രായമായ തതേള് തജവവളപ്രകയാഗത്തിനു കശഷം
60 x 60 കസ.മീ. അേലത്തില്ക പറിച്ചുനടുന്നു. ഒരു മാസം േഴിഞ്ഞ്
േളകയടുപ് നടത്താം. ആറുമാസം േഴിയുകമ്പാള് കെടി കവകരാകട
പിള്ളൃകതടുത്ത് തറനിരപിനുമുേളില്ക രണ്ട് കസ.മീ. നീളത്തില്ക മുറികച്ചടുത്ത്
ഉണക്കി വിപണനം നടത്തുന്നു. കഹക്ടകറാന്നിന് 300 േി.ഗ്രാം വകര
ഉണങ്ങിയ കവര് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കെടിയില്ക ോണുന്ന പള്ളൃത്ത ലങ്ങള് തല്ലി
കോഴിച്ച് വികത്തടുത്ത് ഉണക്കി അടുത്ത വിതയ്ക്കുകവണ്ടി സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാം.
വയമ്പ്
വയമ്പികന്റ

ശാസ്ത്രനാമം
അകക്കാറസ് േലാമസ് എന്നാണ്.
ഈര്പം തങ്ങി നില്കക്കുന്ന മിലാിലാണ്
വയമ്പ് വയാപോടിസ്ഥാനത്തില്ക കൃഷി
കെയ്യുന്നത്.
െതുപ്പുപ്രകദശങ്ങളിലും
പാടകശഖ്രങ്ങളിലും
മറൄം
കവള്ളം
വാര്ത്തുേളഞ്ഞ് ഇത് കൃഷിയിറക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
േളിമണ്ണു േലര്ന്ന
എക്കല്കമിലാിലും പുഴകയാരങ്ങളിലും ഇത് നന്നായി വിളയും. ധാരാളം മഴയും
സൂരയപ്രോശല്ലൃം വളര്ച്ചയ്ക്ക് അതയതാകപക്ഷിതമാണ്.
ബുദ്ധിശക്തി,
രര്മ്മശക്തി ഇവ
വര്ദ്ധിപിക്കുന്നതിനും
അപസ്മാരം,
ഉന്മാദം
തുടങ്ങിയവയുകട െിേിത്സയ്ക്കും വയമ്പ് ഉത്തമമാണ്. കൂടാകത ശീതള
പാനീയങ്ങള്ക്ക് നിറല്ലൃം രുെിയും നല്കോനും ഇത് ഉപകയാഗിക്കുന്നു. കപന്,
ഈര് തുടങ്ങിയവയുകട ഉപദ്രവം തടയുവാന് വയമ്പ് താളിയില്ക കെര്ത്ത്
കതക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മൂടശലയം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വയമ്പ് ഉണക്കികപാടിച്ച്
േിടക്കയില്ക വിതറാല്ലൃന്നതാണ്.
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പ്രേന്ദമാണ് നടീല്കവസ്തുവായി ഉപകയാഗിക്കുന്നത്. നിലം നന്നായി
പരുവകപടുത്തിയകശഷം പ്രേന്ദം 5 കസ.മീറൃര് താഴ്ചയില്ക 30 x 30 കസ.മീറൃര്
അേലത്തില്ക നടാം. അടിവളമായി 25 ടണ്സ്റ് തജവവളം കെര്ക്കണം.
കഹക്ടകറാന്നിന് കോല്ലത്തികലാരിക്കല്ക 25:50:60 േി.ഗ്രാം േണക്കില്ക
തനട്ടൃജന്, ക ാസ്ഫറസ്, കപാടാസയം നല്കേണം. േണ്ടത്തില്ക എകപാള്ളൃം
ഈര്പം നിലനിറുത്തണം. രണ്ടു വര്ഷത്തിനുകശഷം വിളകവടുക്കുന്നതാണ്
ഉത്തമം. പറികച്ചടുത്ത പ്രേന്ദങ്ങളില്കനിന്നും കവരുേള് നീക്കം കെയ്ത്
കവള്ളത്തില്ക േള്ളൃേി പറൃിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണു നീക്കം കെയ്തകശഷം 5 കസ.മീ.
നീളത്തില്ക മുറികച്ചടുത്ത് കവയിലില്ക ഉണക്കി വിപണനം നടത്താം.
സ്റ്റീവിയ

സ്റ്റീവിയ

റീകബാഡിയാന

എന്ന
ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക
അറിയകപടുന്ന
സ്റ്റീവിയയുകട ഇലേള്ക്ക് പഞ്ചിസാരയുകട
30 ഇരടി മധുരല്ലൃം ഇലയില്കനിന്നും
കവര്തിരികച്ചടുക്കുന്ന സ്റ്റീവികയാതസഡ്സിന്
പഞ്ചിസാരയുകട 300 ഇരടി മധുരല്ലൃമുണ്ട്.
ഇതികന്റ ഇലകയ കതന് ഇല എന്നും
വിളിക്കുന്നു. മധുരാംശം ധാരാളമുകണ്ടകിലും ഇത് േഴിക്കുകമ്പാള് രക്തത്തികല
പഞ്ചിസാരയുകട അളവില്ക ഏറൃക്കുറച്ചില്ക സംഭവിക്കുന്നില്ല.
ഇത്
ഊര്ജ്ജരഹിത, അന്നജരഹിത, കോള്ളൃപ്പുരഹിത തജവമധുവാണ്.
ആയതിനാല്ക പ്രകമഹകരാഗിേള്ക്ക് പ്രകൃതിദത്ത പഞ്ചിസാരക്ക് പേരമായി
ഇത് ഉപകയാഗിക്കാം.
പ്രകമഹകരാഗിേ ഓകട ഭക്ഷണക്രമത്തില്ക ഇത്
ഉള്കപടുത്താന് ജപാന്, തെന, കോറിയ, തതവാന്, ബ്രസീല്ക, പാരളിവ
എന്നീ രാജയങ്ങള് അംഗീോരം നല്കേിക്കഴിഞ്ഞു.
രക്തസമ്മര്ദം
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നിയന്ത്രിക്കുവാനും
ഉപകയാഗിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.

ദതസംരക്ഷണത്തിനും

സ്റ്റീവിയ

ഏതാണ്ട് 75 കസ.മീറൃകറാളം ഉയരത്തില്ക വളരുന്ന ഒരു
ദീര്ഘോലവിളയാണ് സ്റ്റീവിയ.
വിത്തിന് അങ്കുരണകശഷി തീകര
ുറവായതുകോണ്ട് തണ്ടു വഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ് നടത്തുന്നത്.
പുഷ്പ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തണ്ട് മുറിച്ച് നഴ്സറിയില്ക കവര് പിടിപികച്ചടുക്കുന്നു.
60x30കസ.മീ. അേലത്തില്ക കവരുേള് പിടിപിച്ച തതേള് നടാല്ലൃന്നതാണ്.
40:20:30 േികലാ ഗ്രാം പാേയജനേം, ഭാവേം, ക്ഷാരം കഹക്ടകറാന്നിന്
നല്കേണം. മിലാ് എകപാള്ളൃം ഈര്പമുള്ളതായി സൂക്ഷികക്കണ്ടതിനാല്ക
ജലകസെനം അനിവാരയമാണ്. പറിച്ചുനട് നാലു അഞ്ചി് മാസത്തിനുള്ളില്ക
ആദയവിളകവടുപ്പു നടത്താം. തറനിരപില്കനിന്നും 5 കസ.മീ. ഉയരത്തില്ക
കെടി അരികഞ്ഞടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
പിന്നീട് മൂന്നുമാസത്തികലാരിക്കല്ക
വിളകവടുപ്പുതുടരാം.
പുഷ്പിച്ചുേഴിഞ്ഞാല്ക വളര്ച്ച മുരടിക്കുന്നതുകോണ്ട്
പൂകമാട് വിടരുന്നതിനുമുമ്പു കവണം വിളകവടുകക്കണ്ടത്. ഒരു കഹക്ടറില്കനിന്നും
ഒരു വര്ഷം ശരാശരി 25 ടണ്സ്റ് വകര പച്ച ഇല ലഭിക്കും. ഉണക്കുകമ്പാള്
ഇത് രണ്ടു ടണ്സ്റ് ആയി ുരുങ്ങുന്നു. ഏതാണ്ട് അഞ്ചുവര്ഷകത്താളം സ്റ്റീവിയ
ആദായേരമായ രീതിയില്ക കൃഷികെയ്യാം.
കൃഷ്ണതുളസി

രസിമം

സാങ്ങ്റൃം

എന്ന
ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക അറിയകപടുന്ന കൃഷ്ണതുളസി
ഒരു പൂജാദ്രവയമായും പുേള്കപറൃ ഔഷധമായും
വയവസായ
ശാലേള്ക്കുള്ള
അസം്കൃത
വസ്തുവായും വയാപേമായി ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു.
ഹിന്ദുക്കള് ഇതികന ഒരു പാവനസസയമായി േരുതുന്നു. വീട്ടുമുറൃകത്താരു
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തുളസിത്തറ പണിയുേയും അതില്ക തുളസി നട്ടുവളര്ത്തി പരിപാലിക്കുേയും
കെയ്യുന്നത് പ്രതാപത്തികന്റയും ഐശൃരയത്തികന്റയും പ്രതീേമായി േരുതുന്നു.
ുടിേള്ക്കുണ്ടാുന്ന ശൃാസകോശ കരാഗങ്ങള്ക്കും പനിക്കും തുളസിനീര്
അല്പം കതന്കെര്ത്ത് കോടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. തുളസിയിലയും ുരുമുളും
കൂടി േഷായം വച്ച് കസവിക്കുന്നത് പനിക്കും ുമയ്ക്കും ജലകദാഷത്തിനും
അതുത്തമമാണ്. ഇതികന്റ എല്ലാ ഭാഗങ്ങള്ക്കും ഔഷധളിണമുണ്ട്.
തുളസിയുകട വളര്ച്ചയ്ക്ക് സൂരയപ്രോശം അനിവാരയമായതുകോണ്ട് ഒരു
തനിവിളയായിമാത്രകമ വയാവസായിോടിസ്ഥാനത്തില്ക കൃഷികെയ്യുവാന്
സാധിക്കുേയുള്ളൂ. കവള്ളം കേടിനില്കക്കാത്ത എല്ലാ മിലാിലും തുളസി
നന്നായി വളരുന്നു. വിത്തുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്. പറികച്ചടുത്ത
വിത്തിന് നിദ്രാവസ്ഥ ഉള്ളതുകോണ്ട് മൂന്നു നാലുമാസം േഴിഞ്ഞുമാത്രകമ
വിതയ്ക്കാല്ലൄ. സാധാരണയായി തുളസിയുകട ുവടില്ക വിത്തു വീണു േിളിര്ത്ത
ധാരാളം തതേള് ോണകപടുന്നു.
കവരിനു ക്ഷതം സംഭവിക്കാത്ത
തരത്തില്ക അവ പറികച്ചടുത്ത് നടുവാന് ഉപകയാഗിക്കാം.
വിത്ത്
ഉപകയാഗിക്കുേയാകണകില്ക ഒരു കഹക്ടര് സ്ഥലകത്തക്കു കവണ്ട തതേള്
ഉല്പാദിക്കുന്നതിന് 500 ഗ്രാം മതിയാും. 6 ആഴ്ച േഴിയുകമ്പാള് 4-5 ഇല
പരുവമായ തതേള് പറിച്ചുനടാല്ലൃന്നതാണ്. തതേള് പറിച്ചു നടുന്നതിന്
രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കഗാമൂത്രം തളിക്കുന്നത് നല്ല ആകരാഗയമുള്ള തതേള്
ഉണ്ടാുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. കഹക്ടകറാന്നിന് 15 ടണ്സ്റ് ോലിവളല്ലൃം
40:40:40 േികലാ പാേയജനേല്ലൃം ഭാവേല്ലൃം ക്ഷാരല്ലൃം കെര്ത്ത് നിലകമാരുക്കി
40 x 30 കസ.മീ. അേലത്തില്ക തതേള് നടുന്നു. ആവശയാനുസരണം
ജലകസെനല്ലൃം േളകയടുപ്പും നടത്തുന്നു.
നട് മൂന്നാം മാസം മുതല്ക
വിളകവടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്. തറനിരപില്കനിന്നും 15 കസ.മീ ഉയരത്തില്ക വച്ച്
മുറികച്ചടുക്കണം. ളിണനിലവാരം തിേഞ്ഞ തതലം ലഭിക്കുന്നതിന് പുഷ്പിച്ച
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തലപ്പുമാത്രം
വിളകവടുക്കുന്നതാണ്
നല്ലത്.
സാഹെരയങ്ങള്
അനുകൂലമാകണകില്ക ഒരു കെടിയില്ക നിന്നും 4 പ്രാവശയംവകര
വിളകവടുക്കാം.
പൂങ്കുലയും ഇലയും ആവിയില്കവാറൃിയാണ് തതലം
തയ്യാറാക്കുന്നത്.
േറൃാര്വാഴ
സൗന്ദരയവസ്തുക്കള്
നിര്മ്മിക്കുവാന്
േറൃാര്വാഴ
(അകലാ വീര
വയാപേമായി
ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു.
െര്മ്മ
സംരക്ഷണത്തിനുള്ള
പല
ഉല്പന്നങ്ങളിലും േറൃാര്വാഴച്ചാറ്
കെര്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് െര്മ്മകത്ത
അള്ട്ടൃാവയലറൃ് രകളിിേളില്കനിന്നും
സംരക്ഷണം നല്കുന്നു. കപാള്ളകലറൃ ഭാഗത്തുകപാലും േറൃാര്വാഴനീര്
പുരട്ടുന്നത് അഭിോമയമാണ്. കേശസംരക്ഷണത്തിനു കവണ്ടിയും ഈ കെടി
ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
അടുത്ത ോലത്തായി ശീതളപാനീയങ്ങള്
നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും േറൃാര്വാഴ ഉപകയാഗിുവരുന്നു.
തനിവിളയായും
ഇടവിളയായും ഈ ഔഷധവിള കൃഷികെയ്യാം. മട്ടുപാല്ലൃം ഇതികന്റ കൃഷിക്ക്
അനുകയാജയമാണ്.
ുവടില്കനിന്നും മുളച്ചുകപാങ്ങുന്ന േന്നാണ്
വംശവര്ദ്ധനവിന് ഉപകയാഗിക്കുന്നത്. മണ്ണു േിളച്ചു പാേകപടുത്തി 90 x 90
കസ.മീ. അേലത്തില്ക എടുക്കുന്ന ുഴിേളില്ക ോലിവളം നിറച്ച് േന്നുേള്
നടുന്നു. ആറുമാസത്തിനുകശഷം ുവടില്കനിന്നും കപാളേള് മുറികച്ചടുത്ത്
വിപണനത്തിന് തയ്യാറാക്കാം. കപാളേള് മുറികച്ചടുത്തകശഷം കെടിയുകട
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ുവടുഭാഗത്ത് മിലാ് അണച്ചുകോടുക്കണം. അടിഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടാുന്ന
േന്നുേള് വംശവര്ദ്ധനവിന് ഉപകയാഗിക്കാം.
പകച്ചാളി
ഒരു
ദീര്ഘോല
പകച്ചാളിയുകട

വിളയായ
ശാസ്ത്രനാമം
കപാകഗാസ്റ്റികമാണ്സ്റ് ോബ്ലിന് എന്നാണ്.
ഭകക്ഷയാല്കപന്നങ്ങള്ക്ക് ുഗി/അകമുവാന്
പകച്ചാളി
തതലം
കലാേകമമ്പാടും
ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു.
മാംസ
ഉല്പന്നങ്ങ ഓകടയും ലഹരിപാനീയങ്ങ ഓകടയും മൂലയം വര്ദ്ധിപിക്കുന്നതിനും
ഉല്പന്ന തവവിദ്ധയവല്കക്കരണത്തിനും ഇത് അനിവാരയമാണ്. പകച്ചാളി
തതലം മറൄ വാസനതതലങ്ങ ഓമായി നല്ലവിലാം േലരുന്നതുകോണ്ട്
വാസനദ്രവയനിര്മ്മാണത്തില്ക ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ഇതിന്
പേരം വയ്ക്കുവാന് മകറൃാരുവസ്തു ഇല്ല എന്നതാണ് യാഥാര്ഥയം.
കബാഡികലാഷന്, ആഫ്റ്റര് കഷവ് കലാഷന്, കസന്റ്, കസാപ് തുടങ്ങിയവയുകട
ഉല്പാദനത്തിലും ഔഷധനിര്മ്മാണകമഖ്ലയിലും ഇത് ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
കൂടാകത േീടങ്ങകള തുരത്താനും പകച്ചാളി തതലത്തിന് പ്രകതയേ േഴില്ലൃണ്ട്.
തനിവിളയായും ഇടവിളയായും ഇത് കൃഷി കെയ്യാം. കതങ്ങിന്കതാപിന്
അനുകയാജയമായ ഒരു ഇടവിളയാണ് പകച്ചാളി. നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്ന
പ്രകദശങ്ങ ഓം തജവാംശം േലര്ന്ന നീര്വാഴ്ചസൗേരയമുള്ള മണ്ണും ഈ
കൃഷിക്ക് അനിവാരയമാണ്.
കജാകഹാര്, സിംഗപൂര്, ഇന്കഡാകനഷയ,
തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളാണ് സാധാരണയായി കൃഷികെയ്തുവരുന്നത്. വിത്തും
തണ്ടും നടുവാന് ഉപകയാഗിക്കുകമകിലും കവരുപിടിപിച്ച തണ്ടുേള് നടുന്നതാണ്
അഭിലഷണീയം. ഒന്പതു മാസം പ്രായകമത്തിയ േമ്പുേള് 10-12 കസ.മീ.
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നീളത്തില്ക മുറികച്ചടുത്ത് നഴ്സറിയില്ക കവരുപിടിപികച്ചടുക്കുന്നു. നഴ്സറിയില്ക
നടകശഷം 10 ആഴ്ച േഴിഞ്ഞ് കവരുപിടിച്ചുവരുന്ന തതേള് ഇളക്കി
നടാല്ലൃന്നതാണ്. കൃഷിസ്ഥലം നന്നായി േിളച്ച് വാരങ്ങ ഓം ൊലുേ ഓമാക്കി
തിരിക്കണം. കഹക്ടകറാന്നിന് 15 ടണ്സ്റ് തജവവളല്ലൃം 25:50:50 േി.ഗ്രാം
പാേയജനേം, ഭാവേം, ക്ഷാരല്ലൃം ആവശയമാണ്. കവരുപിടിപിച്ച തതേള്
60 x 60 കസ.മീ. അേലത്തില്ക നടാല്ലൃന്നതാണ്.
ജലകസെനം
ആവശയാനുസരണം അനുവര്ത്തിക്കണം.
ആറുമാസത്തിനുകശഷം
ആദയവിളകവടുപ്പു നടത്താം.
അതിനുകശഷം മൂന്നുമാസത്തികലാരിക്കല്ക
കെടിയുകട വളര്ച്ചക്ക് അനുസൃതമായ കതാതില്ക വിളകവടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
കെടിയുകട ഇലേള്ക്ക് പച്ചനിറം മാറി ഇരുണ്ട തവിട്ടുനിറമാുകമ്പാഴാണ്
വിളകവടുകക്കണ്ടത്.
സാധാരണഗതിയില്ക മൂന്നുനാലു ഇലേള്
ഉള്കക്കാള്ളുന്ന കെടിയുകട അഗ്രഭാഗം മുപത് കസ.മീ. നീളത്തില്ക
മുറികച്ചടുക്കുന്നു.
മുറികച്ചടുത്ത ഇലേള് മൂന്നുനാലുദിവസം തണലില്ക
ഉണക്കികയടുത്ത് ആറുമണിൂറുമര് സമയം ആവിവാറൄ നടത്തി തതലം
കവര്തിരികച്ചടുക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് അഞ്ചുവര്ഷക്കാലം വിളല്ലൃപ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഒരു കഹക്ടര് പ്രകദശത്തുനിന്നും ഉകദശം 8 ടണ്സ്റ് പച്ച ഇല ലഭിക്കും. ഉണക്കി
എടുക്കുകമ്പാള് ഇത് 1.6 ടണ്സ്റ് ആയി ുരുങ്ങും. വാറൃികയടുക്കുകമ്പാള്
ഇതില്കനിന്നും ഏതാണ്ട് 60 േി.ഗ്രാം തതലം ലഭിക്കും.
സര്പഗി/അി / അമല്കകപാരി
അകപാതസകനസീ
ുടുംബത്തില്കകപടുന്ന

„കറകവാള് ിയ

കസര്തപന്റിന‟ എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക
അറിയകപടുന്ന സര്പഗി/അിയുകട കവര്
രക്തസമ്മര്ദത്തിന്
പുേള്കപറൃതാണ്.
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ഏതാണ്ട് മുപകതാളം ആല്കക്കകലായിഡുേള് ഇതില്ക ഉകണ്ടന്നു
േണക്കാക്കകപടിരിക്കുന്നു. പ്രധാനകപട ആല്കക്കകലായിഡുേള് അജ്മാലിന്,
അജ്മാലിനില്ക, അജ്മാലിസിന്, കസര്തപന്റന്, റികസര്തപന്
തുടങ്ങിയവയാണ്. രക്തസമ്മര്ദത്തിനുള്ള കസര്പാസില്ക എന്ന ളിളിേ
നിര്മ്മിക്കുവാനുള്ള ഒരു അസം്കൃത വസ്തുവായി കവര് ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു.
ഒരു ദീര്ഘോല വിളയായ സര്പഗി/അി ഒരു ുറൃികച്ചടിയായി വളര്ന്നു
വിേസിക്കുന്നു. രണ്ടുവര്ഷം പ്രായമായ കെടിയുകട കവരിന് ഏതാണ്ട് 50
കസന്റീമീറൃര് നീളല്ലൃം 1.0 മുതല്ക 2.5 കസന്റീമീറൃര് വകര വിലാല്ലൃം ോണുന്നു.
ഇതില്ക ഏതാണ്ട് പുതികയാളം (50% കവരികന്റ കതാലിയാണ്. കവരിന്
േയ്പുരസമുണ്ട്. കൂടാകത പച്ച കവരുേള്ക്ക് ഒരു ഷഗക്ഷഗി/അല്ലൃമുണ്ട്.
തജവാംശം കൂടുതലുള്ള മിലാാണ് സര്പഗി/അിക്ക് അനുകയാജയം.
കവള്ളം കേടിനില്കക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങള് ഒഴിവാക്കണം. മഴ കൂടുതല്ക ലഭിക്കുന്ന
ഉഷ്ണകമഖ്ലാ പ്രകദശങ്ങളില്ക തനിവിളയായും ഇടവിളയായും ഇത്
കൃഷികെയ്യാം.
മഴ ുറല്ലൃള്ള പ്രകദശങ്ങളില്ക കവനല്കക്കാല നന
ഇതിനനിവാരയമാണ്.
വിത്തുവഴിയും, കവരും, തണ്ടും മുറിച്ചുവച്ചും കതാടം വച്ചു
പിടിപിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
വിത്തുവഴിയാണ് പ്രധാനമായും കതാടം വച്ചു
പിടിപിക്കുന്നത്.
വിത്തികന്റ അങ്കുരണകശഷി ഏതാണ്ട് 60% വകര
മാത്രകമയുള്ളൂ. കെടിയില്കനിന്നും കശഖ്രിച്ച വിത്ത് ഉടകന നടുന്നതാണ്
നല്ലത്.
ദീര്ഘോലം സൂക്ഷിച്ചുവച്ചാല്ക വിത്തികന്റ അങ്കുരണകശഷി
നഷ്ടകപട്ടുകപാും.
പള്ളൃത്തുപാേമായി പറികച്ചടുത്ത വിത്ത് പഴേിയ
െണൊക്കില്ക ഉരസി മാംസളമായ ഭാഗം േളഞ്ഞ് േള്ളൃേി ല്ലത്തിയാക്കി
കവയിലില്ക ഉണക്കികയടുത്ത് പാോല്ലൃന്നതാണ്. ഒരു കഹക്ടറില്കനിന്നും 100
മുതല്ക 200 േികലാഗ്രാം വകര വിത്തുലഭിക്കും.
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ഭാഗിേമായി തണല്ക ലഭിക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളില്ക വാരങ്ങള് തയ്യാറാക്കി
നഴ്സറി ഒരുക്കുന്നു. ഒരു കഹക്ടര് പ്രകദശകത്തക്ക് നടുന്നതിനുകവണ്ട തതേള്
ഉല്പാദിപിക്കുന്നതിന് 500 െതുരശ്രമീറൃര് നഴ്സറി മതിയാും. 5.5 േികലാഗ്രാം
വിത്തും കവണ്ടിവരും.
മുളകപാട്ടുന്നത് വളകര സാവധാനത്തിലാണ്.
തവാരണയില്ക എകപാള്ളൃം ഈര്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 4 മുതല്ക 6 ഇലേള്
ഉള്ള 50 ദിവസം മൂകപത്തിയ തതേള് പറിച്ചുനടുന്നതിന് ഉപകയാഗിക്കാം.
നിലകമാരുക്കുകമ്പാള് 30 ടണ്സ്റ് ോലിവളം പ്രകയാഗിക്കുന്നു. 45 കസന്റീമീറൃര്
അേലത്തില്ക 15 കസന്റീമീറൃര് താഴ്ചയില്ക കെറുൊലുേള് േീറി തതേള്
ൊലുേളികലക്ക് പറിച്ചുനടുന്നു. കെടിേള് തമ്മില്ക 30 കസന്റീമീറൃര് അേലം
കവണം.
നടീല്കവസ്തുവായി
കവരും
ഉപകയാഗിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
അഞ്ചുകസന്റീമീറൃര് നീളത്തില്ക മുറികച്ചടുത്ത കവരുേളാണ് നടാന്
ഉപകയാഗിക്കുന്നത്. നിലകമാരുക്കിയകശഷം കവര് മിലാില്ക ുഴിച്ചുവയ്ക്കുന്നു.
ഒരു കസ.മീ. മിലാിനുമുേളില്ക വരത്തക്കവിധത്തിലായിരിക്കണം കവര്
നകടണ്ടത്. ഒരു കഹക്ടര് പ്രകദശം നടുന്നതിന് ഏതാണ്ട് 100 േികലാഗ്രാം
കവര് കവണ്ടിവരുന്നു. കവരും തണ്ടും കെരുന്ന കപായിന്റിന് 5 കസ.മീ.
താകഴാട്ടും മുേളികലാട്ടും ഉള്ളഭാഗം അതായത് സ്റ്റമ്പും നടാല്ലൃന്നതാണ്. ഈ
രീതി അവലംബിക്കുകമ്പാള് 100 ശതമാനം മുള പ്രതീക്ഷിക്കാം.
തണ്ടുേള് (ദൃഢമായവ 20 കസ.മീ. നീളത്തില്ക മുറികച്ചടുത്ത്
നടുന്നഭാഗം 30 പി.പി.എം. ഇന്കഡാള് അകസറൃിേ് ആസിഡില്ക പന്ത്രണ്ടു
മണിൂറുമര് സമയം മുക്കിവച്ചകശഷം നഴ്സറിയില്ക നട് േിളിര്പിച്ച് പറിച്ചു
നടുന്നതിന് ഉപകയാഗിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
ക ാസ്ഫറസ് അടങ്ങിയ വളങ്ങള് നല്കുകമ്പാള് കവര് നന്നായി
ഉണ്ടാുന്നു. അടിവളമായി 30 ടണ്സ്റ് ോലിവളം, 10:60:30 േികലാഗ്രാം
തനട്ടൃജന്:ക ാസ്ഫറസ്:കപാടാസയം കഹക്ടകറാന്നിന് നല്കേണം.
10
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േികലാഗ്രാം വീതം തനട്ടൃജന് നട് 50, 170 ദിവസങ്ങള്ക്കുകശഷം
കമല്കവളമായി നല്കേണം. ആവശയാനുസരണം േളകയടുപ്പും നടത്തണം.
കവനല്കക്കാലത്ത് രണ്ട് ആഴ്ചയില്ക ഒരിക്കകലകിലും നന അനുവര്ത്തിക്കണം.
മഴകയമാത്രം ആശ്രയിച്ചു കൃഷിയിറക്കുകമ്പാള് വിളല്ലൃ തീകര ുറയുന്നതായി
േണ്ടുവരുന്നു.
പതികനട്ടുമാസം മുതല്ക വിളകവടുപ്പു തുടങ്ങാകമകിലും നട് രണ്ടുമൂന്നു
വര്ഷം േഴിഞ്ഞകശഷം വിളകവടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. കവരികന്റ കതാലിക്കു
ക്ഷതം സംഭവിക്കാകത കമല്കമണ്ണുനീക്കി കവരുവിളകവടുക്കുന്നു. അതിനുകശഷം
പറൃിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണുമാറൃി േള്ളൃേി തണലില്ക ഉണക്കി ഈര്പം
എട്ടുശതമാനമാക്കിക്കുറച്ച് കപാളിത്തീന് കൂടേളില്ക സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നു.
കൂടുതല്കോലം സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുേയാകണകില്ക കരാഗബാധ തടയുന്നതിനുകവണ്ട
നടപടിേള് സൃീേരിക്കണം.
നടീല്കവസ്തുവാണ് ഉല്പാദനല്ലൃം ഉല്പാദനക്ഷമതയും നിര്ിലായിക്കുന്നതില്ക
ുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. വിത്ത് ഉപകയാഗിക്കുകമ്പാള് ഏതാണ്ട്
മൂന്ന് ടണ്സ്റ്വകര ഉണങ്ങിയ കവര് ലഭിക്കുന്നു.
ഇന്ുലിന്കെടി
സിഞ്ചിിബകറസി

ുടുംബത്തികല

അംഗമായ ഇന്ുലിന്കെടി „കോസ്റ്റസ്

പിക്റ്റസ്‟

എന്ന
ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക
അറിയകപടുന്നു.
രക്തത്തികല
പഞ്ചിസാരയുകട
അളല്ലൃുറയ്ക്കുവാനുള്ള
അദ്ഭുതശക്തി ഇതികന്റ ഇലേള്ക്കുണ്ട്.
പകക്ഷ പാര്ശൃ ലങ്ങള് ഉളവാക്കുന്നതുകോണ്ട് ഇലമാത്രമായി മരുന്നിനായി
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കേരള ോര്ഷിേ സര്വ്വേലാശാല
ഉപകയാഗിക്കുവാന് പാടില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങള് സൂെിപിക്കുന്നത്.
ദൂഷയ ലങ്ങള് നീക്കംകെയ്യാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങള് പുകരാഗമിച്ചുവരുന്നു.
ഒരുവര്ഷം മൂകപത്തിയ കെടിയില്ക നിന്നും മൂന്നുേികലാഗ്രാം േിഴങ്ങു
ലഭിക്കുന്നു. ഇതില്ക ധാരാളം സ്റ്റീകറായിഡ്സ് അടങ്ങിയിയിട്ടുള്ളതുകോണ്ട്
ഭക്ഷയകയാഗയമല്ല. ഇത് ഒരു ദീര്ഘോലവിളയാണ്. തണല്ക ഇഷ്ടകപടുന്ന
ഈ കെടികയ ഒരു അലകാരസസയമായി പൂകതാടത്തില്ക വച്ചുപിടിപിക്കാം.
േടുംപച്ച ഇലയും, മകനാഹരമായ ുവന്നതണ്ടും, പച്ച പൂങ്കുലയും, മഞ്ഞയും
ുവപ്പും േലര്ന്ന പൂക്ക ഓം കോണ്ട് ആരുകടയും ശ്രദ്ധ ആേര്ഷിക്കുന്നതാണ്
ഈ കെടി.
നിതയേലയാണി / ഉഷമലരി / ശവകോടപച്ച / ശവംനാറി
ുടുംബത്തികല

അകപാതസകനസി
നിതയേലയാണി,

‘േതറാതും കറാസിയസ്‟ എന്നും
„വിന്േകറാസിയ‟, „വിന്േആല്കബ‟
എന്ന
ശാസ്ത്രനാമത്തിലും
അറിയകപടുന്നു. ഇത് ഭാവിയുകട ഒരു
വാഗ്ദാനമാണ്. ോരണം ഇതിന് മൂന്നു
പ്രധാന കരാഗങ്ങകള, അതായത് അര്ബുദം, രക്തസമ്മര്ദം, പ്രകമഹം
എന്നിവകയ നിയന്ത്രിക്കുവാന് സിദ്ധിയുണ്ട്. നിതയേലയാണി രണ്ടുതരമുണ്ട്.
ുവന്ന പൂക്ക ഓള്ള വിന്േ കറാസിയയും കവള്ള പൂക്ക ഓള്ള വിന്േ
ആല്കബയും.
ഒരു നിതയഹരിതസസയമാണിത്.
കവരും ഇലയുമാണ്
ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗങ്ങള്. ഇലച്ചാറ് പത്തു മില്ലി വീതം ദിവസല്ലൃം
കസവിക്കുേയാകണകില്ക
പ്രകമഹം
നിയന്ത്രണവികധയമാക്കാം.
വിഷജന്തുക്കള് േടിച്ചാല്ക ഇതികന്റ ഇല അരച്ചുപുരടാല്ലൃന്നതാണ്. ഇതികന്റ

34
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കവരികന്മല്ക കതാലിയില്ക ോണുന്ന ആല്കക്കകലായിഡുേള് അര്ബുദ
െിേിത്സയില്ക ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
വരണ്ട ോലാവസ്ഥ നിലനില്കക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളാണ്
നിതയേലയാണികൃഷിക്ക് ഏറൃല്ലൃം അനുകയാജയം.
വിത്തുമുകഖ്നയാണ്
വംശവര്ദ്ധനവ്. 500 ഗ്രാം വിത്തുവിതച്ച് നഴ്സറി തയ്യാറാക്കി രണ്ടുമാസം
മൂകപത്തിയ തതേള് പറിച്ചു മാറൃി നടുന്നു. വരിേള് തമ്മില്ക 45 കസ.മീറൃറും
കെടിേള് തമ്മില്ക 30 കസ.മീറൃറും അേലം അനിവാരയമാണ്. അടിവളമായി
5 ടണ്സ്റ് ോലിവളം കെര്ക്കണം. 80:30:60 േികലാഗ്രാം തനട്ടൃജന് :
ക ാസ്ഫറസ് : കപാടാസയം കഹക്ടകറാന്നിന് ശുപാര്ശ കെയ്തിരിക്കുന്നു. നട് 6മകത്ത മാസത്തിലും 9- മകത്ത മാസത്തിലും ഇലവിളകവടുപ്പു
നടത്താല്ലൃന്നതാണ്. ഒരുവര്ഷം േഴിയുകമ്പാള് കെടിേള് പിള്ളൃകതടുത്തും
കവര് സംഭരിക്കാം. കഹക്ടകറാന്നിന് 5 ടണ്സ്റ് വകര വിളവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
കെറുകതക്ക്
„ക്ലീകറാകഡന്രം കസകരറൃം‟ എന്ന
ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക അറിയകപടുന്ന കെറുകതക്ക്
കവര്ബികനസി ുടുംബാംഗമാണ്.
ഇത്
അകനേവര്ഷം വിളകവടുക്കാല്ലൃന്ന ഒരു
ുറൃികച്ചടിയാണ്. പൂങ്കുലേള് മകനാഹരമാണ്.
അതുകോണ്ട്
പൂകതാടത്തില്ക
ഒരു
അലകാരകച്ചടിയായും വച്ചുപിടിപിക്കാം. കവര്,
കതാലി ഇവയാണ് ഔഷധകയാഗയമായ
ഭാഗങ്ങള്. േല്ലിച്ചുേിടക്കുന്ന പരു, പാേമായികപാട്ടുവാന് ഇതികന്റ ഇല
അരച്ചുപുരടിയാല്ക മതി. തണ്ടുമുറിച്ചു വച്ചാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്. വരിേള്
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തമ്മിലും കെടിേള് തമ്മിലും ഒരു മീറൃര് അേലത്തില്ക കവരു പിടിപിച്ച
തതേള് നടാല്ലൃന്നതാണ്.
ഉമ്മം
ഉമ്മം പലതരത്തിലുണ്ട്. നീലപൂവ്
വിരിയുന്നതും കവള്ള പൂവ് വിരിയുന്നതും.
നീല ഉമ്മത്തികന്റ ശാസ്ത്രനാമം „ഡറൃൂറ
കമറൃല്ക‟ എന്നും കവള്ള ഉമ്മത്തികന്റത്
„ഡറൃൂറ രാകമാണിയം‟ എന്നുമാണ്.
നീല ഉമ്മത്തിനാണ് വിഷശക്തി
കൂടുതല്ക.
ഇത് കസാളകനസി
ുടുംബത്തില്കകപടുന്ന ഒരു ഏേവര്ഷ വിളയാണ്. ഒരു ുറൃികച്ചടിയായി ഇത്
വച്ചുപിടിപിക്കാം.
െരിത്രം സൂെിപിക്കുന്നത് തെനയില്ക പണ്ടുോലത്ത് ശത്രുക്കള്ക്ക്
വിഷം കോടുക്കാനായി ഉമ്മത്തികന്റ വിത്ത് ഉപകയാഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്.
കൂടിയകതാതില്ക ഉപകയാഗിച്ചാല്ക ഉന്മാദം ഉണ്ടാുന്നതുകോണ്ടാണ് ഈ
സസയകത്ത ഉമ്മം എന്ന കപരില്ക അറിയകപടുന്നത്. ഉമ്മത്തിന്ോയുകട
പുറകതാട് മുള്ളുേള്കോണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകോണ്ട് ഇംൈീഷില്ക ഇതികന
“കതാണ്സ്റ് ആപിള്” എന്നു വിളിക്കുന്നു.
ഉമ്മത്തിന്ോയ് ശുദ്ധികെയ്താണ് ഉപകയാഗികക്കണ്ടത്. കഗാമൂത്രത്തില്ക
12 മണിൂറുമര് മുക്കിവയ്ക്കുേ. അകല്ലകില്ക കമാരില്ക പുള്ളൃങ്ങികയടുക്കുേ. ഇതികന്റ
ോയ്, കവര്, ഇല, പൂവ് എല്ലാം തകന്ന ഔഷധകയാഗയമാണ്. തണ്ടും,
ഇലയും, പൂല്ലൃം ഉണക്കികപാടിച്ച് സിഗരറൃാക്കിവലിച്ചാല്ക ആസ്മയില്കനിന്നും
കമാെനം ലഭിക്കും.
ഇല ഉണക്കികയടുത്ത് ുരുടിേത്തിച്ചു വലിച്ചാലും
മതിയാും.
വാതം, ശരീരകവദന എന്നിവയില്കനിന്നും കമാെനം
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ലഭിക്കുന്നതിന് ഉമ്മത്തികന്റ ഇലയിട് എിലാോച്ചി പുരടിയാല്ക മതിയാും.
സി/അികവദനയ്ക്ക് ഉമ്മത്തികന്റ ഇല അരച്ചു ുഴമ്പാക്കി കലപനം കെയ്യുേ.
ഉമ്മത്തിന് ോയ് അരച്ച് പിഴികഞ്ഞടുത്ത നീര് തലയില്ക കതക്കുന്നത്
മുടികോഴിച്ചില്ക മാറുന്നതിന് ഉത്തമമാണ്. െതവ്, വീക്കം, ഉ ഓക്ക് തുടങ്ങിയവ
ശമിക്കുന്നതിന് ഉമ്മത്തികന്റ ഇലനീരും, േരികനാച്ചിയിലനീരും, ഉപ്പുകതളിയും,
ുറച്ചു ഭസ്മല്ലൃം കൂടിുഴച്ചു പുരടിയാല്ക നന്നായിരിക്കും.
വിത്തുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്. പാേി േിളിര്പികച്ചടുക്കുന്ന
തതേള് വരിേള് തമ്മിലും കെടിേള് തമ്മിലും ഒരു മീറൃര് അേലത്തില്ക
നടാല്ലൃന്നതാണ്.
േസ്തൂരികവണ്ട
മാല്കകവസി
ുടുംബത്തില്കകപടുന്ന
അബല്കകമാകസ് കമാസ്ച്ചാറൃസ് ഒരു
ഏേവര്ഷ സസയമാണ്.
ുടലിലും
വായിലുമുണ്ടാുന്ന പല അുഖ്ങ്ങള്ക്കും
േസ്തൂരികവണ്ട ഉപകയാഗിക്കുന്നു. വിത്ത്,
കവര്, ഇല ഇവയാണ് ഔഷധകയാഗയമായ
ഭാഗങ്ങള്. ഇവ മൂന്നും ഒരുമിച്ചു േഷായം
വച്ചു കസവിച്ചാല്ക കഗാകണറിയ ശമിക്കും.
വായ്പുിലാ്, വായ്നാറൃം തുടങ്ങിയവ അേറൃാന്
വിത്തുകപാടികച്ചടുത്ത്
കവള്ളത്തികലാ,
കതനികലാ കെര്ത്ത് ദിവസല്ലൃം രണ്ടു കനരം
േഴിക്കുേ. വിത്തുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്. ോയ്കറിയായി ഉപകയാഗിക്കുന്ന
കവണ്ടയുകട
കൃഷിസമ്പ്രദായങ്ങള്
േസ്തൂരി
കവണ്ടയ്ക്കും
അനുവര്ത്തിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
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4. ഔഷധവള്ളിേള്
ശതാവരി
പുരാതനോലം മുതല്കക്ക് മനുഷയകന്റ
ആയുരാകരാഗയസംരക്ഷണത്തില്ക ശതാവരി
നിസ്തൂലമായ ഒരു പക് വഹിക്കുന്നു.
േിഴങ്ങിനാണ് ഔഷധവീരയം.
ഇത്
കരാഗപ്രതികരാധശക്തി
വര്ദ്ധിപിക്കുന്നു.
പ്രസവാനതരം മുലപാലികന്റ വര്ദ്ധനക്ക്
േിഴങ്ങ് പിഴിഞ്ഞ് േഴിക്കുന്നു. പുളിച്ചു തിേടല്ക, വയറൃിനേത്തുള്ള പുേച്ചില്ക,
ആര്ത്തവക്കാലത്തുണ്ടാുന്ന
അതിരക്തരാവം
എന്നിവയ്ക്ക്
ശതാവരിക്കിഴങ്ങ് ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
വംശവര്ദ്ധനവ് വിത്തുവഴിയാണ്.
പടര്ന്നു വളരുന്ന സൃഭാവകത്താടുകൂടിയതായതുകോണ്ട് താങ്ങുമരച്ചുവടില്ക
തതേള് നടുന്നതാണ് ഉത്തമം. തനിവിളയായും ഇടവിളയായും ശതാവരി
കൃഷികെയ്യാം. മൂന്നടി അേലത്തില്ക എടുക്കുന്ന ുഴിേളില്ക കഹക്ടകറാന്നിന്
15 ടണ്സ്റ് എന്ന കതാതില്ക ൊണേം വിതറി തതേള് നടുന്നു. കൂടാകത
60:30:30 േി.ഗ്രാം ക്രമത്തില്ക തനട്ടൃജന്, ക ാസ്ഫറസ്, കപാടാസയം എന്നിവ
ലഭയമാക്കുന്ന വളങ്ങ ഓം നല്കേണം. രണ്ടുവര്ഷം േഴിഞ്ഞ് വിളകവടുക്കാം.
അടപതിയന് (കഹാകളാകസ്റ്റമ്മ അഡകോടിയന്
ഒരു വള്ളികച്ചടിയാണ് അടപതിയന്.
ഔഷധവീരയം
ഉള്കക്കാള്ളുന്ന
കവര്
ഉണക്കികപാടിച്ച് 3 ഗ്രാം മുതല്ക 6 ഗ്രാം
വകര ദിവസല്ലൃം രണ്ടുകനരം കസവിച്ചാല്ക
പ്രകമഹകരാഗം ശമിക്കും.
അടപതിയന്
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കവര് പാലില്ക കവവിച്ച് സൂരയപ്രോശത്തില്ക ഉണക്കികപാടിച്ച് 6 ഗ്രാം വീതം
പാലില്ക േലക്കി ദിവസല്ലൃം കസവിച്ചാല്ക ശരീരശക്തി വര്ദ്ധിക്കും.
കനത്രകരാഗങ്ങള്ക്കും ഇതികന്റ കവര് ഉപകയാഗിക്കുന്നു. വിത്തുപാേി
േിളിര്പിച്ച് 45 ദിവസം പാേമായ തതേള് പറിച്ചു നടുന്നു. ഒരടി
െതുരാകൃതിയില്ക ഒരു മീറൃര് ഇടവിട് എടുക്കുന്ന ുഴിയില്ക 10 േി.ഗ്രാം
തജവവളം ഇടകശഷം കൂനകൂടി കൂനക്കുമുേളില്ക തതേള് നടുന്നു. വള്ളി
പടരുവാന് കവണ്ട ഒരുക്കങ്ങള് കെയ്യണം. രണ്ടു വര്ഷം േഴിയുകമ്പാകഴക്കും
കവരുേള് 10 കസ.മീ. നീളത്തില്ക മുറിച്ച് സൂരയപ്രോശത്തില്ക ഉണക്കി
വില്കക്കാം.
കമകതാന്നി (കൈാറികയാസ സൂപര്ബ
പാമ്പുവിഷത്തിന്
ഔഷധമായി
കമകതാന്നി ഉപകയാഗിക്കുന്നു. സ്ദയം,
ഗര്ഭാശയം എന്നിവയുകട സകകാെ
വിോസക്ഷമത
നിയന്ത്രിക്കുവാന്
കമകതാന്നിക്കുള്ള േഴിവ് അപാരമാണ്.
എന്നാല്ക അധിേമായാല്ക സ്ദയനത്ംഭനം
വകര സംഭവിക്കാം.
േിഴങ്ങാണ് നടീല്ക വസ്തുവായി ഉപകയാഗിക്കുന്നത്. വലിപമുള്ള േിഴങ്ങ്
േഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് ഉപകയാഗിക്കാം.
തണ്ടും ഇലയും ഉണങ്ങുന്ന
നവംബര്-ഡിസംബര് മാസങ്ങളില്ക മിലാിളക്കി േിഴങ്ങു സംഭരിക്കാം. ഒരു
കഹക്ടര് സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 ടണ്സ്റ് വകര വിളല്ലൃപ്രതീക്ഷിക്കാം.
കമകതാന്നിക്കിഴങ്ങില്ക അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോള്ച്ചിസിന്, കൈാറികയാസിന്
എന്നീ രാസഘടേങ്ങള്ക്ക് വമ്പിച്ച വയാവസായിേ പ്രാധാനയമുണ്ട്.
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ോട്ടുപടവലം

ഇലകപാഴിയും
ോടുേള്
ആവാസവയവസ്ഥയാക്കിയിട്ടുള്ള
വളകര
ഉയരത്തില്കവകര പടര്ന്നുവളരുന്ന നാലുമാസം കോണ്ട് വിളകവടുക്കാല്ലൃന്ന
ഒരു മൃദുലതാവള്ളിയാണ് ോട്ടുപടവലം (തട്ടൃകക്കാസാതസ് ുക്കുകമറിന .
കപണ്സ്റ്പൂക്കള് ഒറൃക്കും ആണ്സ്റ്പൂക്കള് ുലേളായും ോണകപടുന്നു. ഇളം
ോയ്കള്ക്ക് പച്ചനിറല്ലൃം നീളത്തില്ക കവള്ളവരയുമുണ്ട്. രറഞ്ചുനിറകത്താടും
നീളത്തില്ക കവള്ളവരകയാടുകൂടിയതുമാണ് മൂകപത്തിയ ോയ്കള്. കവരും,
തണ്ടും, ഇലയും, പൂല്ലൃം, ോയുകമല്ലാം ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗങ്ങളാണ്.
ജൃരം, െര്മ്മകരാഗം, മലബി/അം തുടങ്ങിയവ അേറൃാന് പാകടാലം സമൂലം
േഷായം വച്ചു രണ്ടുകനരം കസവിച്ചാല്ക മതിയാും. ഇതികന്റ കവര് അരച്ച്
കനറൃിയില്ക കലപനം കെയ്താല്ക തലകവദന മാറിക്കിട്ടും. ഇതികന്റ ഇല
അരച്ച് ല്ലണത്തില്ക കലപനം കെയ്താല്ക അതുകവഗം പള്ളൃത്തുകപാടി
ുഖ്കപടും.
പാവല്ക, പടവലം തുടങ്ങിയവയുകട കൃഷിരീതി തകന്നയാണ്
ോട്ടുപടവലത്തിനും അവലംബിക്കുന്നത്. വിത്തുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്.
ഒരു കഹക്ടര് പ്രകദശകത്തക്ക് 1.250 േി.ഗ്രാം വിത്തു കവണ്ടിവരും. കൃഷിസ്ഥലം
േിളകച്ചാരുക്കിയകശഷം 1.8 മീറൃര്x1.8 മീറൃര് അേലത്തികലടുക്കുന്ന ുഴിേളില്ക
തജവവളം കെര്ത്ത് ഇളക്കിയകശഷം അകഞ്ചിാ ആകറാ വിത്തുപാുന്നു.
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കെടിേള് വള്ളി വീശി തുടങ്ങുകമ്പാള് പതലിട്ടുകോടുക്കുേകയാ
താങ്ങുോലുേള് നാടികക്കാടുക്കുേകയാ കവണം. വള്ളിവീശിക്കഴിഞ്ഞകശഷം
രണ്ടാഴ്ചയികലാരിക്കല്ക തജവവളം കെര്ത്ത് കെടിയുകട ുവടില്ക മിലാ്
അണച്ചുകോടുക്കണം.
നട് നാലുമാസംേഴിയുകമ്പാകഴക്കും പൂക്ക ഓം ോയ്ക ഓം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങും.
വിളഞ്ഞു പള്ളൃത്ത ോയേള് പറികച്ചടുത്ത കശഷം കെടി കവരുപടലമുള്കപകട
ഒന്നായി പറികച്ചടുത്ത് തണലില്ക ഉണക്കി കെറുകേട്ടുേളാക്കി വിപണനത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്നു.
പള്ളൃത്ത ോയ്കളില്ക നിന്നും വിത്ത് കവര്തിരികച്ചടുത്ത്
കവള്ളത്തില്ക േള്ളൃേി പറൃിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാംസളഭാഗങ്ങള് നീക്കം കെയ്യുന്നു.
ഈ വിത്തുേള് ഉണക്കികയടുത്ത് അടുത്ത വിളയ്ക്കുകവണ്ടി സൂക്ഷിച്ചുകവയ്ക്കാം.
ോയ്ക ഓകട ഉല്പാദനം കഹക്ടകറാന്നിന് ഒരു ടണ്സ്റ്വകര പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മരമഞ്ഞള്
തിളങ്ങുന്ന േടികൂടിയ ഇലേകളാടുകൂടിയ ഒരു
െിരസ്ഥായി
വള്ളിയാണ്
മരമഞ്ഞള്
(കോസിനിയം ക നികരറൃം .
ആണ്സ്റ്പൂക്ക ഓം
കപണ്സ്റ്പൂക്ക ഓം
പ്രകതയേം
കെടിേളിലാണ്
ഉണ്ടാുന്നത്.
നിതയഹരിതവനങ്ങളിലും
അര്ദ്ധനിതയഹരിത വനങ്ങളിലും വളരുന്നു. വളകര
സാവധാനത്തില്ക വളരുന്ന ഈ വള്ളികച്ചടി
അമിതമായ
ചൂഷണത്തികന്റ
ലമായി
ഭൂമുഖ്ത്തുനിന്നും അപ്രതയക്ഷമായികക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. വംശനാശം കനരിടുന്ന
ഒരു ഔഷധവള്ളിയാണ്.
മൂകപത്തിയ തടിച്ച തണ്ടുേളാണ്
ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗം. ഇതിന് േടും മഞ്ഞ നിറമാണ്. കബര്കബറിന്
ആണ് ഇതില്ക അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന രാസഘടേം.
േരള്
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സംബി/അമായ അുഖ്ങ്ങള്, െര്മ്മകരാഗങ്ങള് എന്നിവയുകട െിേിത്സക്ക്
മരമഞ്ഞള് ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
വിത്തുപാേിയും മൂകപത്താത്ത തണ്ടുേള് മുറിച്ചുവച്ചും വംശവര്ദ്ധനവ്
നടത്താം. ആവശയത്തിന് വിത്തുലഭിക്കാത്തതുകോണ്ട് തണ്ടുമുറിച്ചുനടുന്ന
രീതിയാണ് പ്രധാനമായും അവലംബിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയില്ക കവരു
പിടിക്കുവാന് ബുദ്ധിമുട് ഉള്ളതുകോണ്ട് കഹാര്കമാണ്സ്റ് (ഇന്കഡാള് ബൂടിറിേ്
ആസിഡ്, തസകറൃാ തേനിന് 20 കസ.മീ. നീളത്തില്ക മുറികച്ചടുത്ത
തണ്ടികന്റ അടിഭാഗത്ത് പ്രകയാഗിക്കുന്നു. ഒന്നുരണ്ടു മാസം േഴിയുകമ്പാള്
തണ്ടില്കനിന്നും പുതിയ ഇലേള് വിടരുവാന് ആരംഭിക്കുന്നു. മൂന്നുമാസം
മൂകപത്തിയ തതേള് ഒന്നരമീറൃര് അേലത്തില്ക 60 കസ.മീ.
സമെതുരത്തികലടുക്കുന്ന
ുഴിേളില്ക
തജവവളം
നിറച്ചകശഷം
ോലവര്ഷകത്താടുകൂടി
പറിച്ചുനടാല്ലൃന്നതാണ്.
ുവടില്ക
കവള്ളം
കേടിനില്കക്കുന്നത് ഒഴിവാകക്കണ്ടതാണ്.
വള്ളികച്ചടിയായതുകോണ്ടും
പടര്ന്നുേയറുവാന് താങ്ങുോലുേകളാ താങ്ങുമരങ്ങകളാ ആവശയമാണ്.
ുസ്ഥിരവിളകവടുപിന് 10 വര്ഷംവകര ോത്തിരികക്കണ്ടതുണ്ട്.
കെടിയുകട ുവടുഭാഗം നിലനിറുത്തി മൂകപത്തിയ തണ്ടുേള് കവടിമാറൄന്നു.
അതിനുകശഷം നല്ല പരിെരണം കോടുത്താല്ക പിന്നീട് കെടി വളരുേയും
വിളകവടുക്കുേയും കെയ്യാം.
രണ്ടാംതവണ ഉല്പാദനച്ചിലവ് തുകലാം
പരിമിതമാണ്.
ജാവതിപലി
തപപര് ൊംബ എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക അറിയകപടുന്ന ജാവതിപലി
„തപപകറസി‟ ുടുംബത്തില്കകപടുന്നു. കൃഷിരീതിയും ഉപകയാഗല്ലൃകമല്ലാം
തിപലികയ കപാകലയാണ്. ഒരു പ്രകതയേത ഇത് ഒരു വള്ളിയായി താങ്ങു
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മരങ്ങളില്ക പടര്ന്നു േയറു കമന്നതാണ്. ുരുമുളുകപാകല മരത്തില്ക േയറൃി
വിടാല്ലൃന്നതാണ്.
ധാരാളം
ോയ്കള് ഉണ്ടാുന്നു.
ോയ്കള്
വിളയുകമ്പാള്
ുവപ്പുനിറമാും.
ഉണങ്ങുകമ്പാള് േറുപ്പും. ോയ്കളില്ക
വാസന തതലല്ലൃം, തപപറിന്,
പിപലാര്ടിന്
എന്നീ
ആല്കക്കകലായിഡുേ ഓം
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശൃാസകോശ
സംബി/അമായ
അുഖ്ങ്ങള്കക്കതികര
ഇത്
ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
നാഡീവൂഹകത്ത
ശക്തികപടുത്തുന്നതിനും
നല്ലതാണ്.
ആമാശയഭിത്തിയികല കപശിേ ഓകട െലനങ്ങള് നിയന്ത്രിച്ച് ദഹനം
പരികപാഷിപിക്കുന്നു.
കതാണ്ടകവദനക്കും, വിശപ്പു വര്ദ്ധിപിക്കുന്നതിനും,
ഗയാസ് ട്ടൃബിളിന് എതികരയും, ഗാഢനിദ്രക്കും ജാവതിപലി ളിണേരമാണ്.
തണ്ടുമുറിച്ചാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്. താങ്ങുമരച്ചുവടില്ക കവരുപിടിപിച്ച തണ്ടുേള്
നടണം. നട് ആറുമാസം മുതല്ക വിളകവടുക്കാം. തണല്ക ഇഷ്ടകപടുന്ന ഒരു
ദീര്ഘോല വള്ളി വിളയാണ് ജാവതിപലി. മകിലാാലിപ്പു തടയുന്നതിന്
മണ്സ്റ്േയ്യാല നിര്മ്മിക്കുകമ്പാള് അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ജാവതിപലി
ഉപേരിക്കും. േയ്യാലയുകട ുവടില്ക ഇതികന്റ കവരുപിടിപിച്ച വള്ളിേള് 60
കസ.മീ. അേലത്തില്ക നട് മണ്സ്റ്േയ്യാലയില്ക പടര്ത്തി വിടുേ. ഒരു വര്ഷം
േഴിയുകമ്പാകഴക്കും േയ്യാല മുള്ളൃവന് ഇലപരപ്പുകോണ്ട് ആവരണം
കെയ്തിരിക്കും. മഴകവള്ളം ഇലനിരപില്ക മാത്രം വീള്ളൃന്നതുകോണ്ട് മിലാ്
സംരക്ഷിത
വലയത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും.
ോയ്കള്
മാത്രം
വിളകവടുക്കുന്നതുകോണ്ട്
മകിലാാലിപ്പു
തടയുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ുസ്ഥിരരീതിയാണ് ജാവതിപലികോണ്ട് പുതകയാരുക്കുന്നത്.
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ശംഖുപുഷ്പം
„ക്ലികറൃാറിയ കടര്കണറൃ‟
എന്നാണ്
ശംഖുപുഷ്പത്തികന്റ
ശാസ്ത്രനാമം.
സസയുടുംബം
കലളിമികനാകസ
ആണ്.
ഇതികന്റ പൂവിന് ശംഖ്ികന്റ
ആകൃതിയായതുകോണ്ടാണ് ഈ
വള്ളികയ
ശംഖുപുഷ്പകമന്ന്
വിളിക്കുന്നത്.
കവരും, പൂല്ലൃം,
സമൂലല്ലൃം ഔഷധകയാഗയമാകണകിലും കവരിനാണ് കൂടുതല്ക ഔഷധ
പ്രാധാനയം. പൂവികന്റ നിറകത്ത ആസ്പദമാക്കി ശംഖുപുഷ്പം രണ്ടുതരമുണ്ട്.
കവ ഓത്ത
പൂക്കള്
വിടരുന്നവയും
നീലപൂക്കള്
വിടരുന്നവയും.
ഗര്ഭാശയത്തില്കനിന്നുള്ള രക്തരാവം തടയുന്നതിന് ശംഖുപുഷ്പത്തികന്റ പൂവ്
പുേള്കപറൃതാണ്. കവ ഓത്ത ശംഖുപുഷ്പത്തികന്റ കവര് വിഷെിേിത്സയില്ക
വയാപേമായി
ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
ഉഷ്ണകമഖ്ലാ
പ്രകദശങ്ങള്ക്ക്
അനുകയാജയമാണ് ഈ വിള. വിത്തുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്. 24
മണിൂറുമര്
കനരം
വിത്ത്
കവള്ളത്തില്ക
ുതിര്ത്ത
കശഷം
വിതയ്ക്കുേയാകണകില്ക കവഗം േിളിര്ക്കും.
60 കസ.മീ. അേലത്തില്ക
കെടിേള് നടാല്ലൃന്നതാണ്. കൂടുതല്ക ശാഖ്േള് ഉണ്ടാല്ലൃേയാകണകില്ക
അധിേമുള്ളവ കോതി കെറുതാക്കണം. നട് ഒരു വര്ഷം േഴിഞ്ഞകശഷം
കവരുവിളകവടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
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േഴഞ്ചിി / േഴഞ്ചിിക്കുരു
സിസാല്കപിനികയസീ
ുടുംബത്തികല അംഗമായ േഴഞ്ചിി
„സിസാല്കപിനിയ

ക്രിസ്റ്റ‟,
കബാണ്ടുകസല്ല‟

„സിസാല്കപിനിയ
എന്നീ
ശാസ്ത്ര
നാമങ്ങളില്ക
അറിയകപടുന്നു. നിറകയ മുള്ളുേ ഓള്ള
ദീര്ഘോലം നിലനില്കക്കുന്ന ഒരു
വള്ളിയാണിത്.
വിത്താണ്
പ്രധാനമായും
ഔഷധത്തിനായി
ഉപകയാഗിക്കുന്നത്. തഹകരാസില്ക അതായത് ല്ലഷണങ്ങള്ക്കുണ്ടാുന്ന
നീരിന് േഴഞ്ചിിക്കുരു അരച്ചുപുരട്ടുന്നു.
ഇത് ആവണകക്കിലായിലും
അരച്ചുപുരടാല്ലൃന്നതാണ്.
വിത്തില്കനിന്നും കവര്തിരികച്ചടുക്കുന്ന എിലാ
അപേൃമായ പരുവില്ക കലപനമായി ഉപകയാഗിക്കുകമ്പാള് പരുകവഗം
പള്ളൃത്തുകപാട്ടുന്നു. പേൃമായ പരുവാകണകില്ക കവഗം ഉണങ്ങും.
പാല്കമുതക്ക്
േണ്സ്റ്കവാള്ല്ലൃകലസീ
ുടുംബത്തില്കകപട
പാല്കമുതക്ക്
രണ്ടുതരമുണ്ട്.
കവള്ളപാല്ക മുതക്കും
(ഐകപാമിയ ഡിജികറൃറൃ , േരിമുതക്കും
(ഐകപാമിയ കമൗറിഷിയാന . ഇതില്ക
കവള്ള
പാല്കമുതക്കാണ്
കൂടുതല്ക
ഔഷധകയാഗയമായി േണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു
ുവടില്കനിന്നും 30 േികലാഗ്രാം വകര
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േിഴങ്ങു ലഭിക്കും. ഇതാണ് ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗം. േിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞ്
ഉണക്കി കപാടികച്ചടുത്ത് ഈ കപാടി മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്ക്ക് പാലില്ക
കെര്ത്ത് കോടുത്താല്ക മുലപാല്ക വര്ദ്ധിക്കും. കമലിഞ്ഞ ശരീരമുള്ളവര് ഇത്
പതിവായി കസവിച്ചാല്ക ശരീരം പുഷ്ടികപടും. വള്ളിമുറിച്ചു കവരുപിടിപിച്ച്
പുതിയ കൃഷി ഇറക്കാല്ലൃന്നതാണ്. എട്ടുമാസം േഴിയുകമ്പാകഴക്കും േിഴങ്ങ്
വിളകവടുക്കാം.
െങ്ങലം പരണ്ട / നിലമ്പരണ്ട
തവറൃിസ്

േൃാകരാന്ളിലാരിസ്
(സിസസ്സ് േൃാകരാന്ളിലാരിസ്
എന്ന
ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക അറിയകപടുന്ന െങ്ങലം
പരണ്ട,
തവകറൃസീ
ുടുംബത്തികല
അംഗമാണ്. പരണ്ട മൂന്നുതരമുണ്ട്. ഒറൃ
പരണ്ട, ദൃിപരണ്ട, െങ്ങലം പരണ്ട. ഒറൃ
പരണ്ടയുകട തണ്ട് ഉരുണ്ടിരിക്കും. ദൃിപരണ്ട
പരന്നിരിക്കും.
െങ്ങലം പരണ്ട െതുരാകൃതിയിലാണ്.
സ്ത്രീേ ഓകട
കവള്ളകപാക്കിനുള്ള/അസ്ഥിരാവത്തിനുള്ള
(Leucorrhoea
ഒരു
ഒറൃമൂലിയാണ് നിലമ്പരണ്ട.
ഈ അവസ്ഥയില്കനിന്നും കമാെനം
കനടുന്നതിനുള്ള മരുന്നു നമ്മുകട വീട്ടുവളപില്ക തകന്ന ഉണ്ടാക്കികയടുക്കാം.
മൂന്നുേികലാഗ്രാം നിലമ്പരണ്ടകയടുത്ത് അത് രണ്ട് ഇടങ്ങഴി കവള്ളത്തില്ക
ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ് ൊകറടുത്ത് 24 േഴഞ്ചു നിലപനേിഴങ്ങും കൂടി അരച്ചുേലക്കി
നാഴിപശുവിന്കനയ്യും കെര്ത്ത് ോച്ചി അരിച്ച് ഒരു സ്പൂണ്സ്റ് േണക്കില്ക ദിവസം
രണ്ടുകനരം കസവിക്കുേ. അസ്ഥിരാവം, വിളര്ച്ച, കമലിച്ചില്ക, നടുകവദന
തുടങ്ങിയ വിഷമതേള് പമ്പേടക്കും.
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നിലമ്പരണ്ട െതച്ച് ൊകറടുത്ത് ഉപകയാഗിക്കുേയാകണകില്ക
വിശപില്ലായ്മ, സി/അികവദന, നീര് തുടങ്ങിയവയും പമ്പേടക്കും.
വിഷജന്തുക്കള് േടിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇത് െതച്ചുവച്ചുകേട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്.
തണ്ടുമുറിച്ച് വംശവര്ദ്ധനവ് നടത്താല്ലൃന്നതാണ്.
ഈശൃരമൂലി / ഗരുഡകോടി / േരളേം
ദീര്ഘോലം നിലനില്കക്കുന്ന ഒരു
ഔഷധവള്ളിയാണ്
അരിസ്റ്റകലാക്കിയ ഇന്ഡിക്ക എന്ന
ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക അറിയകപടുന്ന
അരിസ്റ്റകലാകക്കസയ ുടുംബത്തികല
അംഗമായ ഈശൃരമൂലി അഥവാ
ഗരുഡകോടി.
ഗരുഡന്,
പാമ്പികന മയക്കുന്നതുകപാകല പാമ്പുവിഷത്തികനതികര വളകര ലപ്രദമായി
ഈ കെടി ഉപകയാഗിക്കാം. കവരും, ഇലയും, സമൂലല്ലൃം ഔഷധത്തിനായി
ഉപകയാഗിക്കുന്നു. ഇതില്ക അരിസ്റ്റകലാക്കിേ് ആസിഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഇതികന്റ ൊറ് പാമ്പുവിഷത്തിന് ഉത്തമമാണ്.
പാമ്പുേടികയറൃാല്ക
അകപാള്തകന്ന ഇതികന്റ ഇല അരച്ച് മുറിവില്ക തിരുമ്മുേയും പൂശുേയും
കവണം. കൂടാകത ഇലച്ചാറില്ക ുരുമുളുകപാടി കെര്ത്ത് േഴിക്കണം.
പാമ്പുേടിക്കു
മാത്രമല്ല
മറൄവിഷജന്തുക്ക ഓകട
വിഷത്തികനതികരയും
ഗരുഡകോടി ഉപകയാഗിക്കാം.
ഇതികന്റ ഉണക്കികയടുത്ത കവര്
വിശപ്പുവര്ദ്ധിപിക്കുവാനുള്ള േയ്പുള്ള ഒരു കടാണിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്
ഉപകയാഗിക്കുന്നു. ഇതികന്റ കവരില്ക അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസഘടേങ്ങള്ക്ക്
ഗര്ഭനികരാധന / ഗര്ഭം അലസിപിക്കുവാനുള്ള േഴില്ലൃണ്ട്. അതുകോണ്ട്
ഗര്ഭിണിേള് ഇത് ഉപകയാഗിക്കുവാന് പാടില്ല.
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െിറൃമൃത്
കമനിസ്കപര്കമസയ
ുടുംബത്തികല

„ടികനാസ്കപാറ

കോര്ഡിക ാളിയ‟ എന്ന െിറൃമൃത്
ദൃഢതയുള്ള തണ്ടുേകളാടുകൂടിയ
പടര്ന്നുേയറുന്ന
ഒരു
വള്ളിസസയമാണ്. തണ്ടും, കവരും,
ഇലയും
മരുന്നായി
ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
തണ്ടുതകന്നയാണ് ഏറൃല്ലൃം കൂടുതല്ക ആവശയമായി
വരുന്നത്. ഉണക്കികപാടിച്ച കവര് കവിലായികലാ, കതനികലാ ൊലിച്ച് ഒരു
കടാണിക്കുകപാകല
മഞ്ഞപിത്തത്തിനും
വാതകരാഗങ്ങള്ക്കുകമതികര
ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
അതരീക്ഷത്തില്ക തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇതികന്റ
വായുകവരുേള് ആനയ്ക്ക് ഏകറ ഹിതേരമാണ്. ഇതികന്റ തണ്ട് െതച്ച്
എരുക്കികന്റ ൊറുമായി കെര്ത്ത് കതള് ുത്തിയ ഭാഗത്ത് കലപനം
കെയ്യുന്നത് അതുത്തമമാണ്. കബര്കബറിന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇതികന്റ
തണ്ടാണ്
വയവസായങ്ങള്ക്ക്
വയാപേമായി
ഉപകയാഗിക്കുന്നത്.
ല്ലക്കകരാഗങ്ങള്ക്ക് െിറൃമൃതികന്റ ൊറ് ദിവസല്ലൃം േഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
െിറൃമൃതികന്റയും കനല്ലിക്കയുകടയും നീരില്ക മഞ്ഞള്കപാടി കെര്ത്ത് ദിവസല്ലൃം
പത്തുമില്ലി രാവികല േഴിക്കുന്നത് പ്രകമഹമേറൃാന് സഹായിക്കും. തണ്ടുമുറിച്ച്
വംശവര്ദ്ധനല്ലൃം നടത്താല്ലൃന്നതാണ്. 15 കസ.മീ. നീളത്തില്ക മുറികച്ചടുത്ത
തണ്ടുേള് നടാന് ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
പടര്ന്നുേയറുവാനായി പതല്ക
ഒരുക്കികോടുക്കണം.
ഒരു വര്ഷം േഴിയുകമ്പാള്തകന്ന തണ്ടുേള്
മുറികച്ചടുക്കാം. ഒരു വള്ളിയില്കനിന്നും ഏതാണ്ട് രണ്ടുേികലാഗ്രാം തണ്ടു
ലഭിക്കും.
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പാടേിഴങ്ങ്

കമനിസ്കപര്കമസി ുടുംബത്തികല „തസക്ലിയ കപല്കകറൃറൃ‟ എന്ന
പാടേിഴങ്ങ് പടര്ന്നുവളരുന്ന ഒരു മൃദുസസയമാണ്.
കവരാണ്
ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗം. ഇത് മൂത്രാശയസംബി/അമായ കരാഗങ്ങള്ക്ക്
ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
ഇതികന്റ ഇലേള് തലമുടിയില്ക കതയ്ക്കുന്നതിന്
ഷാമ്പുവായി ഉപകയാഗിക്കാം. വിത്തുേള് വഴി പുതിയ തതേള് ഉണ്ടാക്കാം.
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5. ഔഷധമരങ്ങള്
പതിമുേം (സിസാല്കപാനിയ സപന്
ഒരു ഔഷധല്ലക്ഷമാണ്
പതിമുേം. തടിയാണ് ഔഷധ
കയാഗയമായ ഭാഗം.
രക്ത
ശുദ്ധിക്കിത് അതുത്തമമാണ്.
തടിയില്ക
നിന്നും
കവര്തിരികച്ചടുക്കുന്ന
വര്ിലാ
വസ്തുക്കള്
ലഹരി
പാനീയങ്ങള്ക്ക്
നിറം
നല്കോന് വയാവസായിേ അടിസ്ഥാനത്തില്ക ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു.
വംശവര്ദ്ധനവ് വിത്തുവഴിയാണ്. 2 x 2 മീ. അേലത്തില്ക 50 കസ.മീ.
സമെതുരത്തില്ക ുഴിേകളടുക്കാം.
ഇതില്ക ഉണങ്ങിയ ൊണേല്ലൃം
കമല്കമണ്ണും നിറച്ച് മൂന്നുമാസം മൂകപത്തിയ തതേള് ോലവര്ഷത്തികന്റ
ആരംഭകത്താടുകൂടി ജൂണ്സ്റ്മാസത്തില്ക നടാം.
ശിഖ്രങ്ങള് കോതി
വിടുന്നതാണ്
ോതല്ക/തടി
വളര്ന്നുവിേസിക്കുന്നതിന്
ഉത്തമം.
ഒന്നാംവര്ഷം അവസാനംതകന്ന പൂങ്കുലേള് പ്രതയക്ഷകപട്ടുതുടങ്ങുന്നു. ഇത്
കവടിക്കളയുന്നതാണ് തടിയുകട വളര്ച്ചയ്ക്ക് നല്ലത്. മരംമുള്ളൃവന് മുള്ളുേള്
ഉള്ളതിനാല്ക പുരയിടത്തികന്റ അതിരുേളില്ക ഒരു തജവകവലിയായി
പതിമുേം വച്ചുപിടിപിക്കാം. 5-6 വര്ഷം േഴിയുകമ്പാള് തടിയികല മുള്ളുേള്
മുള്ളൃവന് കോഴിഞ്ഞുകപാുന്നു. ഏഴാം വര്ഷം തറനിരപില്കനിന്ന് 30 കസ.മീ.
ഉയരത്തില്ക വച്ച് മുറിച്ച് തടിവിളകവടുക്കാം.
വീണ്ടും വളപ്രകയാഗല്ലൃം
ജലകസെനല്ലൃം നടത്തി 5 വര്ഷാനതരം ഒരു വിളകവടുപ്പുകൂടി നടത്താം.
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അനാകടാ (ബിക്സ രര്ലാന
ഒരു കെറുമരമാണിത്. പ്രകൃതിജനയമായ
വര്ിലാവസ്തുക്കള്ക്കാണ്
ആകഗാളതലത്തില്ക
ഇന്ന് പ്രിയം.
അനാകടായുകട വിത്തികന
കപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കരാമങ്ങളില്ക നിന്നും,
വിത്തില്കനിന്നും
മഞ്ഞയും
ുവപ്പുരാശിയും
േലര്ന്ന േകരാടികനായിഡ് എന്ന വിഭാഗത്തില്ക
കപടുന്ന വര്ിലാവസ്തുക്കള് കവര്തിരികച്ചടുക്കുന്നു.
4 x 4 മീ. അേലത്തില്ക തതേള്
നടാല്ലൃന്നതാണ്.
രണ്ടാം വര്ഷം മുതല്ക മരത്തില്ക നിന്നും
വിളകവടുത്തുതുടങ്ങാം. പൂവികന്റയും ോയുകടയും നിറകത്ത ആസ്പദമാക്കി
അനാകടാകയ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കവള്ള പുഷ്പങ്ങ ഓം പച്ചക്കായും
ഉല്പാദിപിക്കുന്ന ഇനല്ലൃം പിക് പുഷ്പങ്ങ ഓം ുവന്ന ോയും തരുന്ന ഇനല്ലൃം.
ഇതില്ക
രണ്ടാമകത്തയിനത്തിനാണ്
കൂടുതല്ക
വയാവസായിേ
പ്രാധാനയമുള്ളത്.
ോയ്കള് ഉണങ്ങി രണ്ടായി കപാടിപിളരുവാന്
ോലമാുകമ്പാള് വിളകവടുത്ത് വിത്തുേള് കവര്തിരിക്കാം. ഏതാണ്ട് 12
വര്ഷക്കാലംവകര ഈമരത്തില്കനിന്നും ആദായേരമായി വിളകവടുക്കാം.
ഭക്ഷയ സംകരണ കമഖ്ലയിലും അനാകടായില്ക നിന്നും എടുക്കുന്ന
വര്ിലാവസ്തുക്കള് ഉപകയാഗിക്കാം.
ആരയകവപ്
ഗ്രാമത്തികലാരു
ഔഷധശാല
എന്നാണ്
ആരയകവപ്
(അസഡിറാക്റ്റ
ഇന്ഡിക്ക അറിയകപടുന്നത്. ഇത് ഭാരതം
മുള്ളൃവന് േണ്ടുവരുന്നു. ആരയകവപ് എവികട
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ഉകണ്ടാ അവികട മരണല്ലൃം മഹാകരാഗങ്ങ ഓം ഇല്ല എന്നാണ് വിശൃാസം.
കേരളത്തികല വീട്ടുവളപ്പുേളിലും ുലഭമാണ് ഈ മരം.
കവപികന്റ
ഇലേള്ക്ക് വായുമാലിനയങ്ങകളയും കൃമിേീടങ്ങകളയും തുരത്താന് േഴില്ലൃണ്ട്.
കൊറി, െിരങ്ങ് തുടങ്ങിയവ േള്ളൃുവാന് കവപിലേഷായം ഉത്തമമാണ്.
ദതസംരക്ഷണത്തിന് കവപില തണ്ടുകോണ്ട് പല്ലുകതക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
വാതസംബി/അമായ അുഖ്ങ്ങള്ക്കും ഉ ഓക്ക് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും കവകപിലാ
ഉത്തമമാണ്. മുടികോഴിച്ചില്ക ഒഴിവാക്കാനും, െര്മ്മകരാഗങ്ങള്, കപന്
എന്നിവയ്ക്കും കവപിലയിട് തിളപിച്ച കവളളംകോണ്ട് തലുളിക്കുന്നത്
ഉത്തമമാണ്. കവപികന്റ എല്ലാ ഭാഗങ്ങ ഓം ഔഷധകയാഗയമാണ്. േീടങ്ങകള
തുരത്താനും കവപ് ഉത്തമമാണ്
വംശവര്ദ്ധനവിന്
വിത്ത്
ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
നിലകമാരുക്കിയകശഷം 60x60x45 കസ.മീ. വലുപത്തില്ക 4 മീറൃര്
അേലത്തിലായി ുഴിേള് എടുക്കുന്നു. ുഴികയാന്നിന് ഒരു േികലാഗ്രാം
ോലിവളം വിതറി തതേള് നടുന്നു.
നനയും പുതയിടലും
ആവശയാനുസരണം അനുവര്ത്തിക്കണം.
അേത്തി

കസസ്ബാനിയ

ഗ്രാന്ഡികലാറ

എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിലാണ് അേത്തി
അറിയകപടുന്നത്.
പൂവികന്റ നിറകത്ത
ആസ്പദമാക്കി
അേത്തികയ
കവള്ള
അേത്തികയന്നും ുവന്ന അേത്തികയന്നും
രണ്ടായി കവര്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൂകമാടിന്
അരിവാളികന്റ ആകൃതിയും ോയ്കള്ക്ക് മുരിങ്ങക്കകയാളം നീളല്ലൃമുണ്ട്.
സൂരയപ്രോശം ലഭിക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളില്ക അേത്തി നന്നായി വളരുന്നു.
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കവനലികന്റ ോഠിനയകത്ത കെറുത്തുനില്കക്കുവാന് ഇതിന് പ്രകതയേ േഴില്ലൃണ്ട്.
തനട്ടൃജന് ബി/അനകശഷിയുള്ള ഈ കെറുമരം മിലാികന്റ വളൂറുമറ്
വര്ദ്ധിപിക്കുന്നു. വിത്തുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്. നടീല്ക അേലം 1.2 മീറൃര്
x 1.2 മീറൃര് ആയി ക്ലിപ്തകപടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രധാനശാഖ്ക്ക് 3 മീറൃര്
ഉയരകമത്തുകമ്പാള് കോമ്പുകോതല്ക നടത്തുന്നത് ധാരാളം പുഷ്പിക്കുന്നതിനും
എ ഓപത്തില്ക വിളകവടുക്കുന്നതിനും സഹായേരമാണ്. മരകത്താലി, ഇല,
പൂവ്, ഇളംോയ്കള് ഇവയാണ് ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗങ്ങള്. അേത്തി
ഇല േഴിക്കുന്നത് വിറൃാമിന് എ യുകട ുറല്ലൃകോണ്ട് ഉണ്ടാുന്ന എല്ലാ
കനത്രകരാഗങ്ങള്ക്കും വികശഷിച്ച് നിശാി/അതക്ക് ഉത്തമമാണ്. തനട്ടൃജന്
ബി/അനകശഷിയുള്ളതിനാല്ക ോര്ഷിേ വനവല്കക്കരണത്തിന് അേത്തി
ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
ുടംപുളി
ഒരു നിതയഹരിതല്ലക്ഷമായ മലബാര്
പുളി അഥവാ ുടംപുളി (ഗാര്സീനിയ
ഗമ്മിഗട കേരളത്തില്ക ഏറൃല്ലൃം കൂടുതല്ക
ോണുന്നത്
മദ്ധയതിരുവിതാംകൂറിലാണ്.
കൂടാകത പശ്ചിമഘട മലനിരേളിലും ഇത്
സമൃദ്ധിയായി വളരുന്നു.
പ്രധാനമായും രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ശാഖ്േള് ുടംപുളിയില്ക േണ്ടുവരുന്നു.
കനകര മുേളികലക്ക് വളരുന്ന അനിശ്ചിത വളര്ച്ചാ സൃഭാവകത്താടുകൂടിയ
പൂക്ക ഓം ോയ്ക ഓം ഉണ്ടാോത്ത ശാഖ്േ ഓം പൂക്ക ഓം ോയ്ക ഓം ഉണ്ടാുന്ന
വശങ്ങളികലക്ക് പടര്ന്ന് വളരുന്ന നിശ്ചിത വളര്ച്ചാ സൃഭാവകത്താടുകൂടിയ
ശാഖ്േ ഓം ഒരു മരത്തില്ക തകന്നോണുന്നുണ്ട്.
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ആണ്സ്റ്മരങ്ങ ഓം കപണ്സ്റ്മരങ്ങ ഓം പ്രകതയേം ോണകപടുന്ന ഈ
ലല്ലക്ഷത്തില്ക ദൃിലിംഗപൂക്കള് വിരിയുന്നു. കപണ്സ്റ്മരത്തില്ക മാത്രകമ
ോയേള് ഉണ്ടാുന്നുള്ളൂ. ഡിസംബര്-മാര്ച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി
പൂക്ക ഓം ോയ്ക ഓം ഉണ്ടാുന്നത്.
പഴത്തികന്റ പുറകതാടാണ് ഏറൃല്ലൃം
ഉപകയാഗകയാഗയമായ ഭാഗം. ഇതില്ക തഹകട്ടൃാക്സി സിട്ടൃിേ് ആസിഡ്
ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാല്ക പുറകതാട്
അകതഷഗപത്തില്ക
ഭക്ഷയകയാഗയമല്ല. അതിനാല്ക പുറകതാട് സൂരയപ്രോശത്തിലും പുേയിലും
ഉണക്കികയടുത്തകശഷം മാത്രമാണ് ഉപകയാഗിക്കുന്നത്. ഉണക്കികയടുത്ത
പുറകതാട് മീന്േറിയില്ക പുളിസത്തിനായി ഉപകയാഗിക്കുന്നു. പുറകതാടില്ക
അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്ത് ഔഷധസമ്പുഷ്ടമാണ്.
ആയതിനാല്ക
ആയുര്കവദമരുന്നു നിര്മ്മാണത്തില്ക ഇത് വയാപേമായി ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
ഇതിന് മനുഷയശരീരത്തികല കോള്ളൃപികന്റ അളവികന ക്രമീേരിച്ച്
അമിതവിലാല്ലൃം തൂക്കല്ലൃം ുറയ്ക്കുവാന് േഴില്ലൃണ്ട്. ുടംപുളി സത്ത് ഇന്ന്
പലകപരുേളില്ക വിപണിയില്ക ലഭയമാണ്. ഈ സത്ത് സ്ദയസംബി/അമായ
അുഖ്ങ്ങള്ക്കുള്ള സസയജനയഔഷധങ്ങ ഓകട ഒരു പ്രധാന കെരുവയാണ്.
ഒട്ടുതതേളാണ് കതാടം വച്ചുപിടിപിക്കുന്നതിന് അഭിോമയം. 7
മീറൃര് മുതല്ക 10 മീറൃര് വകര അേലത്തില്ക എടുക്കുന്ന ുഴിേളില്ക 5 േി.ഗ്രാം.
ോലിവളം വിതറിയകശഷം തതേള് നടുന്നു. ഒന്നാംവര്ഷം 10 േി.ഗ്രാമും
പ്രായപൂര്ത്തിയായ മരങ്ങള്ക്ക് 50 േികലാഗ്രാം േണക്കിലും ോലിവളം
നല്കേണം.
തനട്ടൃജന്, ക ാസ്ഫറസ്, കപാടാഷ് ഇവയുകട കതാത്
മരകമാന്നിന് ഒന്നാവര്ഷം 20:18:50 ഗ്രാമും രണ്ടാംവര്ഷം ഇതികന്റ ഇരടിയും
അങ്ങകന വര്ദ്ധിപിച്ച് 15-മകത്ത വര്ഷമാുകമ്പാകഴക്കും 500:250:1000 ഗ്രാമും
നല്കകേണ്ടതാണ്. അഞ്ചിാംവര്ഷം മുതല്ക കോമ്പുകോതല്ക ശാസ്ത്രീയമായി
നടത്തി മരത്തികന്റ ഉയരം ക്രമീേരിക്കണം.
ഒട്ടുമരങ്ങളില്ക നിന്നും
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മൂന്നുവര്ഷം േഴിയുകമ്പാള്തകന്ന വിളകവടുപ് ആരംഭിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
മഞ്ഞേലര്ന്ന രറഞ്ചുനിറകത്താടുകൂടിയ
ലങ്ങള് മരങ്ങളില്കനിന്നും
പറികച്ചടുത്ത് ശുദ്ധജലത്തില്ക േള്ളൃേി പുറകതാട് കവര്തിരികച്ചടുക്കുന്നു.
കവര്തിരികച്ചടുത്ത കതാട് ആദയം സൂരയപ്രോശത്തിലും പിന്നീട് പുേയിലും
ഉണക്കികയടുക്കുന്നു. ഒരുേികലാ ഗ്രാം ഉണക്കികയടുത്ത പുറകതാട് 150 ഗ്രാം
േറിയുപ്പും 50 മി.ലിറൃര് കവളികച്ചിലായുമായി കൂടിേലര്ത്തുന്നത് ഇതികന്റ
ളിണനിലവാരം കമച്ചകപടുത്തുന്നതിനും അധിേോലം കേടുകൂടാകത
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.
മകരാടി
ഒരു നിതയഹരിതല്ലക്ഷമാണ് മകരാടി
(ഹിഡകനാോര്പസ്
തവറൃിയാന .
ുഷ്ഠകരാഗത്തിന്
സികദ്ധൗഷധമാണിത്.
ഇതയയില്ക
ഏറൃല്ലൃം
കൂടുതലായി
മകരാടിമരങ്ങള് ോണുന്നത് കേരളത്തില്ക
അധിേരിച്ച
മഴ
ലഭിക്കുന്ന
വനപ്രകദശങ്ങളിലാണ്.
കേരളത്തില്ക
ഏതാണ്ട് 600 മീറൃര് വകര ഉയരമുള്ള പ്രകദശങ്ങളില്ക ഇത് നന്നായി
വളരുന്നു. നനവാര്ന്ന, ആഴമുള്ള ുവന്ന മണ്ണും നല്ല നീര്വാര്ച്ച
സൗേരയമുള്ള പ്രകദശങ്ങളിലും മകരാടി സമൃദ്ധിയായി വളരുന്നു. 35 മുതല്ക
40 ഡിഗ്രി കസന്റീകഗ്രഡാണ് ഏറൃല്ലൃം അനുകയാജയമായ താപനില.
വിത്തുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്. പള്ളൃത്ത് പാേമായ ോയ്കള്ക്കുള്ളില്ക 10
മുതല്ക 12 വകര വിത്തുേള് ോണകപടുന്നു. രണ്ടുമണിൂറുമര് സമയം വിത്ത്
കവള്ളത്തില്ക ുതിര്ത്ത കശഷം തവാരണേളികലാ കപാടിംഗ് മിശ്രിതം നിറച്ച
കപാളിത്തീന് കൂടേളികലാ പാുന്നു. മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ളില്ക വിത്തുേള് മുളച്ചു
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തുടങ്ങും. രണ്ടുമാസം പ്രായമായ തതേള് കതാടത്തില്ക 2.7 x 2.7 മീറൃര്
അേലത്തികലടുക്കുന്ന ുഴിേളില്ക ോലവര്ഷത്തികന്റ ആരംഭകത്താടുകൂടി
നടുന്നു.
തനിവിളയായും ഇടവിളയായും തജവകവലിയായും മകരാടി
വച്ചുപിടിപിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
വീട്ടുവളപില്ക തണല്കമരമായും മകരാടി
പ്രകശാഭിക്കുന്നു.
എിലാ, വിത്ത്, ുരുന്നില, കവര് ഇവയാണ് ഔഷധകയാഗയമായ
ഭാഗങ്ങള്.
മകരാടി എിലാ തയ്യാറാക്കുന്നത് പാേമായ വിത്ത്
ആടികയടുത്താണ്. ഈ എിലാ ൊല്കമുഗ്രിേ് രയില്ക എന്നകപരിലാണ്
വിപണിയില്ക അറിയകപടുന്നത്.
ുഷ്ഠകരാഗത്തിനുള്ള കശ്രഷ്ഠമായ
ഔഷധമാണിത്. തൃക്ക് കരാഗങ്ങള്, വാതകരാഗങ്ങള് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും
ഉത്തമമാണ്. മാത്രല്ലൃമല്ല ഉ ഓക്ക് മാറുവാനായി മകരാടി എിലാ പുരടി തടല്ലൃന്ന
പതില്ലൃം സാധാരണമാണ്.
മുരിങ്ങ
ഒരു
ഹ്രസൃോലവിളയായും
ദീര്ഘോലവിളയായും മുരിങ്ങ (കമാരിങ്ങ
ഒളിക റ
കൃഷിയിറക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
കേരളത്തികല
വീട്ടുവളപ്പുേളില്ക
സര്വ്വസാധാരണമാണ്
മുരിങ്ങ.
സൂരയപ്രോശം
ലഭിക്കുന്നതും
നല്ല
നീര്വാര്ച്ചയുള്ളതും കവള്ളകക്കട് ഇല്ലാത്തതുമായ സ്ഥലമാണ് മുരിങ്ങ
നടുന്നതിന് അനുകയാജയം.
വിത്തുവഴിയും േമ്പുമുറിച്ചുവച്ചും കതാടം
വച്ചുപിടിപിക്കാം. ഒന്നു മുതല്ക ഒന്നര മീറൃര്വകര നീളമുള്ള േമ്പുേളാണ്
നടുവാന് സാധാരണയായി ഉപകയാഗിക്കാറുള്ളത്. നടീല്ക അേലം നാലു
മീറൃര്
ആയി
ക്രമകപടുത്തുന്നതാണ്
അഭിോമയം.
കവരില്ക
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ബാഷ്പീേരണതതലല്ലൃം പടയില്ക ആല്കക്കകലായിഡും ഇലയില്ക വിറൃാമിന് എ
യും സിയും ധാരാളമടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയുകട എല്ലാ ഭാഗങ്ങ ഓം
ഔഷധകയാഗയമാണ്.
മുരിങ്ങവിത്തില്കനിന്നും തയ്യാറാക്കുന്ന തതലം
വാതകരാഗങ്ങള്ക്ക് ബാഹയകലപനമായി ഉപകയാഗിക്കുന്നു. മുരിങ്ങയിലയും
ഉപ്പും കെര്ന്ന മിശ്രിതം അരച്ചിടുന്നത് സി/അികവദനയ്ക്ക് അതുത്തമമാണ്.
മുരിങ്ങയില ദിവസല്ലൃം േഴിക്കുന്നതും ഉപ്പുവര്ജ്ജിക്കുന്നതും രക്തസമ്മര്ദം
ുറയ്ക്കാന് അതീവസഹായേരമാണ്. ഇല ഉല്പാദനത്തിനുകവണ്ടി നടീല്ക
അേലം വളകര ുറച്ച് കോമ്പുകോതി ുറൃികച്ചടിയായി വളര്ത്തുന്നതാണ്
ഉത്തമം.
മുരിങ്ങയിലയിലാണ് ഇലക്കറിേളില്ക വച്ച് ഏറൃല്ലൃം കൂടുതല്ക
ജീവേം എ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ഇത് കനത്രകരാഗങ്ങള്ക്ക്
അതുത്തമമാണ്. ഇല സ്ഥിരമായി േഴിക്കുേയാകണകില്ക ോഴ്ചശക്തി
അഭില്ലദ്ധികപടും. ജീവേം എ ക്കു പുറകമ സിയും ോല്കസിയല്ലൃം ഇരുമ്പ്
തുടങ്ങിയവയും
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകോണ്ട്
ഗര്ഭിണിേള്ക്കുള്ള
ആഹാരത്തിലും മുരിങ്ങയില ഉള്കപടുത്താം.
അകശാേം
അതിമകനാഹരമായ
ുവന്നപൂക്കള്
വിരിയുന്ന
അകശാേം
(സറാക്ക
അകശാേ
ഹിന്ദുക്ക ഓകട
ഒരു
പുണയല്ലക്ഷമാണ്.
അകശാേ
വനിയിലാണ് രാവണകന്റ ലകയില്ക
അപഹരിക്കകപട
സീതാകദവികയ
പാര്പിച്ചിരുന്നത്.
ദുഅഖ്ം അഥവാ കശാേം ഇല്ലാതാക്കുന്നത്
എന്നര്ഥത്തിലാണ് ഈ മരത്തിന് അകശാേം എന്ന കപര് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

57
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മരപടയും പൂല്ലൃമാണ് ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗങ്ങള്.
ഗര്ഭാശയ
കരാഗങ്ങള്, തൃക്ക് കരാഗങ്ങള്, ആര്ത്തവ അുഖ്ങ്ങള് തുടങ്ങിയവ
ശമിപിക്കുന്നതിന്
അകശാേം
പുേള്കപറൃതാണ്.
ഗര്ഭാശയആര്ത്തവസംബി/അമായ
അുഖ്ങ്ങള്ക്ക്
ഇതികന്റ
കതാലി
ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
പൂവ് പലതരത്തിലുള്ള െര്മ്മകരാഗങ്ങള്ക്ക്
സികദ്ധൗഷധമാണ്.
ഇതികന്റ
മരകത്താലി
അകശാോരിഷ്ടം
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്
ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്.
വിത്തുവഴിയാണ്
വംശവര്ദ്ധനവ്. കപാഴിഞ്ഞുവീള്ളൃന്ന വിത്തുേള് കപറുക്കികയടുത്ത് നഴ്സറിയില്ക
പാേി േിളിര്പിച്ച് തതേള് ഉണ്ടാക്കുന്നു. രണ്ടുമാസം മൂകപത്തിയ തതേള്
ആണ് നടുവാന് അനുകയാജയം. ോലവര്ഷത്തികന്റ ആരംഭകത്താടുകൂടി
സ്ഥലം േിളകച്ചാരുക്കി 3 മീറൃര് അേലത്തില്ക തതേള് നടുന്നു. ോലിവളം
കെടികയാന്നിന് ഒന്നാംവര്ഷം മുതല്ക നാലുേികലായും ോലക്രകമണ ഇത്
വര്ദ്ധിപിച്ച് 5 വര്ഷമാുകമ്പാള് 10 േികലാ വീതല്ലൃം പ്രകയാഗിക്കണം.
മരകമാന്നിന് 90:45:45 ഗ്രാം തനട്ടൃജന്, ക ാസ്ഫറസ്, കപാടാസിയം
ശുപാര്ശ കെയ്തിരിക്കുന്നു. നട്ടു 10 വര്ഷം േഴിഞ്ഞകശഷം മരകത്താലി
കശഖ്രിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. തറ നിരപില്കനിന്നും 15 കസ.മീ. ഉയരത്തില്ക വച്ച്
തടി മുറികച്ചടുക്കാം.
വളല്ലൃം കവള്ളല്ലൃം ആവശയാനുസരണം
നല്കുേയാകണകില്ക ുവടില്കനിന്നും ശിഖ്രങ്ങള് വളരുേയും വീണ്ടും
അഞ്ചുവര്ഷം േഴിഞ്ഞ് വിളകവടുക്കുേയും കെയ്യാം. മരം മുറിക്കാകത തകന്ന
ുസ്ഥിരമായരീതിയില്ക
വിളകവടുക്കുവാനുള്ള
സംവിധാനങ്ങ ഓം
വിേസിപികച്ചടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മരത്തികന്റ ഒരുവശകത്ത കതാലി മാത്രം
ഉരികഞ്ഞടുക്കുന്നു.
ഒന്നുരണ്ടു വര്ഷം േഴിയുകമ്പാകഴക്കും വീണ്ടും
പഴയതുകപാകല കതാലി കോണ്ട് ആവരണം കെയ്യകപടും. അകപാള്
മറുഭാഗകത്ത കതാലിനീക്കം കെയ്യാം.
വര്ഷങ്ങകളാളം ഇത്
ആവര്ത്തിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
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േരികനാച്ചി
തജവകവലിയായി
വച്ചുപിടിപിക്കുവാന്
പറൃിയ ഒരു കെറുമരമാണ് തവറൃിക്സ് കനളിണ്ട
എന്ന
ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക
അറിയകപടുന്ന
േരികനാച്ചി.
പുറംകതാലിക്ക്
ഇരുണ്ട
ൊരനിറമാണ്. ഇലയാണ് ഔഷധകയാഗയമായ
ഭാഗം. നീരിനും കവദനക്കും സികദ്ധൗഷധമാണ്.
വാതം, കഗാകണറിയ തുടങ്ങിയ കരാഗങ്ങള്ക്ക്
ഇല അരച്ച് കലപനം കെയ്യണം.
േരികനാച്ചിയില തീയില്ക വാടി
തിരുമ്മിയാല്ക സി/അിവീക്കം, ഉ ഓക്ക് തുടങ്ങിയ അുഖ്ങ്ങള് പമ്പേടക്കും.
ഇലനിറച്ച തലയിണ വച്ച് േിടക്കുന്നത് തലകവദനയും ജലകദാഷപനിയും
അേറൄം.
ഇലച്ചാറുകോണ്ട് എിലാോച്ചി കതച്ചാല്ക ജലകദാഷം മാറും.
ജലകദാഷപനിക്ക് േരികനാച്ചിയിലയും തിപലിയും കെര്ത്ത് േഷായല്ലൃം
ഉത്തമമാണ്. ശരീരത്തികന്റ മാംസകപശിേള്ക്ക് ഉറപ്പും ബലല്ലൃമുണ്ടാക്കാന്
േരികനാച്ചിയിലച്ചാറ്
ആവണകക്കിലായില്ക
കെര്ത്ത്
ോച്ചി
ഉപകയാഗിക്കുന്നത് അഭിോമയമാണ്.
േരികനാച്ചിയില േഷായം വച്ച്
ചൂകടാടുകൂടി േവിള്കോള്ളുന്നത് വായ്പുിലാ്, കതാണ്ടകവദന തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്
ഉത്തമമാണ്.
തണ്ടുമുറിച്ചു വച്ച് കവരു പിടിപിച്ചും വംശവര്ദ്ധനവ്
നടത്താല്ലൃന്നതാണ്.
പുന്ന
ഒരു

നിതയഹരിതല്ലക്ഷമായ
പുന്ന
(േകലാ ില്ലം
ഇകനാ ില്ലം യില്ക
നിന്നും
ലഭിക്കുന്ന പരിപില്കനിന്നും കവര്തിരികച്ചടുക്കുന്ന
പുന്നക്കകയിലാ
വാതകരാഗങ്ങള്ക്ക്

59
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ബാഹയകലപനമായി ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
തവദുതിയുകട വരവിന് മുമ്പ്
പണ്ടുോലത്ത് വിളക്കുകതളിക്കുവാന് പുന്നയ്ക്ക എിലാ ധാരാളമായി
ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു. ഇല, പൂവ്, ോയ്, പശ, കതാല്ക, എിലാ എന്നിവകയല്ലാം
ഔഷധളിണത്താല്ക സമ്പന്നമാണ്. പുന്നയില 12 മണിൂറുമര് കവള്ളത്തില്ക
ുതിര്ത്ത കശഷം ആ കവള്ളംകോണ്ട് േണ്ണുേള് േള്ളൃുന്നത്
കനത്രകരാഗങ്ങള്ക്ക് ളിണേരമാണ്.
പുന്നപ്പൂവ് അരച്ച് കലപനമായി
പുരട്ടുന്നതും െര്മ്മകരാഗങ്ങള്ക്ക് ഉത്തമമാണ്.
പുന്നയ്ക്ക എിലാ
ല്ലെണങ്ങള്ക്കുള്ള
കലപനമായും
ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു.
ുഷ്ഠ
കരാഗത്തിനുകപാലും ഇത് ളിണേരമാണ്. ശുദ്ധീേരികച്ചടുത്ത പുന്നയ്ക്കഎിലാ
ുഷ്ഠകരാഗങ്ങള്ക്ക് ഇന്ട്ടൃാമലലര് ഇന്ജക്ഷനായി ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു.
വാതസംബി/അമായ കവദന, വീക്കം എന്നീ ബുദ്ധിമുട് അനുഭവകപടുന്ന
ശരീരഭാഗങ്ങളില്ക പുന്നക്കുരുവികന്റ പരികപടുത്ത് കവര്തിരിച്ച് അരച്ച്
പുരട്ടുന്നത് ഉത്തമമാണ്.
പുന്നകത്താല്കകോണ്ട് െര്മ്മങ്ങള് അണു
വിമുക്തമാക്കാനുള്ള
കലാഷന്
വളകര
എ ഓപത്തില്ക
ഉണ്ടാക്കികയടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
300 ഗ്രാം പുന്നകത്താല്ക, 4 ൈാസ്
കവള്ളത്തില്ക തിളപിച്ച് തണുപിച്ച് അരികച്ചടുക്കുന്ന ഈ ഔഷധജലം
കരാഗാണുക്കകള
നശിപിക്കാനും
ല്ലണം
ുഖ്കപടുത്തുവാനും
പുേള്കപറൃതാണ്.
വിത്തുവഴിയാണ്
വംശവര്ദ്ധനവ്.
കൃഷിസ്ഥലം
േിളകച്ചാരുക്കിയകശഷം 5 മീറൃര് അേലത്തില്ക ോലവര്ഷത്തികന്റ
ആരംഭകത്താടുകൂടി തതേള് നടുന്നു. 4- മകത്ത വര്ഷം മുതല്ക ോയ്
വിളകവടുക്കാനാും.
ുസ്ഥിരവിളകവടുപ്പു
സമ്പ്രദായങ്ങള്
അവലംബിക്കുേവഴി അഞ്ചിാംവര്ഷം മുതല്ക മരത്തില്കനിന്നും കതാലും
ഇലേ ഓം സംഭരിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
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െന്ദനം
െന്ദനം ൊരിയാല്ക െന്ദനം
മണക്കും
എന്നാണ്
പഴകമാഴി.
െന്ദനത്തികന്റ (സന്റാലം ആല്കബം
ോതലിനാണ്
ുഗി/അല്ലൃം
ഔഷധവീരയല്ലൃം. കേരളത്തികല മറയൂര്
െന്ദനം
കലാേ
പ്രസിദ്ധമാണ്.
െന്ദനക്കാതല്ക അരച്ച് കദഹത്തില്ക
പുരട്ടുന്നത്
െര്മ്മകരാഗങ്ങള്ക്ക്
ഉത്തമമാണ്.
സാധാരണയായി
കപൗഡര്പൂശുകമ്പാള് കരാമകൂപങ്ങളില്ക നിന്നും വിയര്പികന്റ നിര്ഗമനം
തടയുന്നു. എന്നാല്ക െന്ദനം വിയര്പികന വലികച്ചടുക്കുേയും ശരീരത്തിനു
ുളിര്മ്മപേരുേയും കെയ്യുന്നു. െന്ദനം അരച്ച് കനല്ലിക്കാച്ചാറില്ക ദിവസല്ലൃം
കസവിക്കുന്നത് പ്രകമഹത്തിന് നല്ലതാണ്. സ്ത്രീേള് മഞ്ഞുോലത്ത് ുങ്കുമല്ലൃം
ഉഷ്ണോലത്ത് െന്ദനല്ലൃം ഉപകയാഗിക്കുന്നു. െന്ദനതത്തലം നിര്മ്മിക്കുന്നത്
ോതലില്കനിന്നുമാണ്.
െന്ദനകസാപ്പു നിര്മ്മാണത്തിനും ഇത്
അനിവാരയമാണ്.
ഒരു കെറുല്ലക്ഷമായ െന്ദനം അര്ദ്ധപരാദജീവിതമാണ്
നയിക്കുന്നത്. ഇകതാരു മൂലപരാദമാണ്. വിത്തുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്.
തതേള് മൂന്നുമീറൃര് അേലത്തികലടുക്കുന്ന ുഴിേളില്ക തജവവളം കെര്ത്ത്
ഇളക്കിയകശഷം നടുന്നു.
െന്ദനതത നടുന്നതികനാകടാപം ആ
ുഴിയില്കതകന്ന കവപിന്തത, ഉങ്ങ് തത തുടങ്ങിയ ഏകതകിലും തത
നകടണ്ടതും അനിവാരയമാണ്. ഈ കെടിയുകട കവരുമായി െന്ദനകവരുേള്
ബി/അം സ്ഥാപികച്ചടുക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 30 വര്ഷത്തിനുകശഷം മരംകവടി

61
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കവള്ളനീക്കി േിട്ടുന്ന െന്ദനോതല്ക നീരാവികസൃദനം നടത്തി െന്ദനതതലം
നിര്മ്മിക്കുന്നു.
പൂവരശ്

കതസ്പീസിയ

കപാപാള്നിയ

എന്നാണ് പൂവരശ്ശികന്റ ശാസ്ത്രനാമം.
തമിഴില്ക പൂ എന്നാല്ക ഭൂമികയന്നും അരശ്
എന്നാല്ക െക്രവര്ത്തികയന്നുമാണ് സാരം.
െക്രവര്ത്തിമാര്
ദുഷ്ടന്മാകര
കോകന്നാടുക്കി പ്രജേള്ക്ക് കക്ഷമം പ്രദാനം
കെയ്യുന്നതുകപാകല പൂവരശ് വിഷബീജങ്ങകള നിയന്ത്രിച്ച് മനുഷയകന്റ
ആകരാഗയം വീകണ്ടടുക്കുവാന് സഹായിക്കുകമന്നാണ് സകല്കപം.
ഒരു
നിതയഹരിതല്ലക്ഷമായ പൂവരശ്ശികന്റ എല്ലാ ഭാഗങ്ങള്ക്കും ഔഷധളിണമുണ്ട്.
െര്മ്മകരാഗങ്ങള്കക്കതികരയാണ് പ്രധാനമായും ഇത് ഉപകയാഗിക്കുന്നത്.
ഇതികന്റ ഇല ഉണക്കി േത്തിച്ച് ൊരമാക്കി കവളികച്ചിലായില്ക ൊലിച്ച് കൊറി,
െിരങ്ങ് തുടങ്ങിയവയില്ക കലപനം കെയ്യുന്നത് ഏകറ ലപ്രദമാണ്. 50 ഗ്രാം
കതാലി 500 മി.ലിറൃര് കവളികച്ചിലായില്ക ോച്ചി കലപനം കെയ്യുന്നത്
െര്മ്മകരാഗങ്ങള്ക്ക് ഉത്തമമാണ്. കവരികന്റ കതാലിയും പറകിപടയും
ഇടിച്ചുകപാടിയാക്കി
രണ്ടുകനരം
കവിലാകെര്ത്ത്
േഴിക്കുന്നത്
ുഷ്ഠകരാഗത്തിനുകപാലും ലപ്രദമാണ്. േീടങ്ങള് േടിച്ച ഭാഗത്തും മുറിവിലും
പൂവരശ്ശികന്റ പൂവ് അരച്ചിടുന്നത് ളിണേരമാണ്.
തീരപ്രകദശങ്ങളില്ക ശാകഖ്ാപശാഖ്േകളാടുകൂടി മരമായി പടര്ന്ന്
പതലിച്ചും പൂവരശ് വളരുന്നു. ശിഖ്രങ്ങള് മുറിച്ച് വച്ചും വര്ദ്ധനവ് നടത്താം.
നട്ടുേഴിഞ്ഞ് മൂന്നാംവര്ഷം മുതല്ക പുഷ്പിക്കാന് തുടങ്ങുന്നു. അതിനുകശഷം
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ആവശയാനുസരണം കവരില്ക കമല്കകതാലിയും മരപടയും പൂല്ലൃം ഇലയുകമല്ലാം
കശഖ്രിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
രക്തെന്ദനം
െര്മ്മകരാഗെിേിത്സയില്ക
വയാപേമായി ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു
കെറുമരമാണ്
രക്ത
െന്ദനം
(ടീകറാോര്പസ്
സ് ന്റാലിനസ് .
ോതല്ക ആണ് ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗം.
സൃാഭാവിേനിറം കവര്തിരികച്ചടുക്കുന്നതിനും
സൗന്ദരയവര്ദ്ധേവസ്തുക്കള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു.
രക്തെന്ദനം അരച്ചു കനറൃിയില്ക പുരടിയാല്ക തലകവദന പമ്പേടക്കും. ഇത്
ല്ലെണത്തികലാ പരുവികലാ പുരടിയാല്ക ല്ലണം കവഗത്തില്ക ഉണങ്ങുേയും
കെയ്യും. മരത്തികന്റ കതാലി ആഴത്തില്ക വിണ്ടുേീറിയിരിക്കുന്നു. ഇത്
കവടിക്കഴിഞ്ഞാല്ക ുവപ്പുനിറത്തിലുള്ളേറ ഊറിവരും.
വരണ്ട
ഇലകപാഴിയും ോടുേളില്ക ോണകപടുന്ന രക്തെന്ദനം കേരളത്തില്ക
വയാപേമായി നട്ടുപിടിപിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. വരണ്ട ോലാവസ്ഥക്ക് ഇണങ്ങി
വളരുന്ന ഇനമായതുകോണ്ട് ജലകസെനം പാകട ഒഴിവാക്കാം. വിത്തു പാേി
പറിച്ചുനട് പുതിയകതാടം വച്ചുപിടിപിക്കാം. ഉണങ്ങിയ വിത്തുേള് ോറൃില്ക
പറന്നു കപാുന്നതുകോണ്ട് പാേമായി േഴിഞ്ഞാല്ക ഉടന്തകന്ന വിത്തുേള്
മരത്തില്ക നിന്നും പറികച്ചടുക്കണം. ഇത് സൂരയപ്രോശത്തില്ക ഉണക്കി
സൂക്ഷിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. തവാരണേളില്ക പാുന്നതിന് മുമ്പായി വിത്ത് 24
മണിൂറുമര് ൊണേകവള്ളത്തില്ക മുക്കിവയ്ക്കണം. മൂന്നുമുതല്ക നാലു മാസം
വകര പ്രായമായ തതേള് ഒന്നരമീറൃര് അേലത്തില്ക എടുക്കുന്ന 60 കസ.മീ.
സമെതുരാകൃതിയിലുള്ള
ുഴിയില്ക
ോലിവളം
നിറച്ചുമൂടിയകശഷം
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നടാല്ലൃന്നതാണ്. ആവശയാനുസരണം വളപ്രകയാഗം േമ്പുകോതലുകമല്ലാം
അനുവര്ത്തിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
10 വര്ഷം േഴിയുകമ്പാള് വിളകവടുക്കാം.
വളരുംകതാറും
ോതലികന്റ തൂക്കം വര്ദ്ധിക്കുന്നതുകോണ്ട് ആവശയാനുസരണം വിളകവടുപ്പും
ക്രമീേരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. കവടികയടുത്ത ോതല്ക സൂരയപ്രോശത്തില്ക
ഉണക്കി വിപണനം കെയ്യാം.
ഉങ്ങ്
ഔഷധമായും തജവഡീസല്ക
നിര്മ്മാണത്തിനും വയാപേമായി
ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്ന വരള്ച്ചകയ
കെറുക്കുവാന് കേല്പുള്ള ഒരു
ഇടത്തരം ല്ലക്ഷമാണ് ഉങ്ങ്
(കപാന്ഗാമിയ
പികന്നറൃ .
അതരീക്ഷമലിനീേരണം
നിയന്ത്രിക്കുവാന് കേല്പുള്ള ഈ
മരം നഗരപ്രകദശങ്ങളില്കകപാലും ശുദ്ധമായ പ്രാണവായുവിനു കവണ്ടി
നട്ടുവളര്ത്താല്ലൃന്നതാണ്. ഇതികന്റ കവര്, കതാലി, ഇല, പൂവ്, ോയ്
എന്നിവകയല്ലാം തകന്ന ഔഷധനിര്മ്മാണത്തിന് ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
ഉങ്ങികന്റ കവര് െതച്ചുപിഴികഞ്ഞടുത്ത നീരില്ക കവപിലയും േരികനാച്ചി ഇലയും
കൂടി അരകച്ചടുത്ത് അള്ളൃേിയ ല്ലണങ്ങളില്ക പുരടിയാല്ക ല്ലണം ുഖ്കപടും.
ഇതില്ക പട കെരുന്ന ഔഷധങ്ങള് െര്മ്മകരാഗങ്ങള്ക്ക് ഏകറ
ലപ്രദമാണ്.
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വിത്തുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്. ോയ്കള് പറികച്ചടുത്ത് ഉണക്കി
വിത്തുേള് കശഖ്രിക്കുന്നു.
തവാരണേളില്ക പാുന്നതിനുമുമ്പായി 12
മണിൂറുമര് കവള്ളത്തില്ക ുതിര്ക്കുന്നത് കവഗം മുളകപാട്ടുവാന് സഹായിക്കും.
45 കസ.മീ. സമെതുരാകൃതിയില്ക എടുക്കുന്ന ുഴിേളില്ക ോലിവളം
നിറച്ചകശഷം മൂന്നുമീറൃര് അേലത്തില്ക തതേള് പറിച്ചുനടുന്നു. ോരയമായ
പരിെരണമുറേള് ഇല്ലാകത തകന്ന ഉങ്ങ് വളര്ന്നുവരുകമകിലും
ആദയവര്ഷങ്ങളില്ക കവനല്കക്കാല നന ളിണം കെയ്യും.
അഞ്ചുവര്ഷം പ്രായകമത്തിയ മരത്തില്ക നിന്നും ോയും ഇലയും
കശഖ്രിച്ചു തുടങ്ങാം. പത്താം വര്ഷം മുതല്ക നിയന്ത്രിതമായ രീതിയില്ക
കവരും പടയും ുസ്ഥിരമായ വിധത്തില്ക വിളകവടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
ുമിഴ് / ുമ്പിള്

കമലിന

ആര്കബാറിയ

എന്ന
ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക അറിയകപടുന്ന ുമുഴ്
ദശമൂലത്തികല ഒരു പ്രധാനകെരുവയാണ്.
മാത്രല്ലൃമല്ല
നിരവധി
ആയുര്കവ്വദ
മരുന്നുേള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും ഇതികന്റ
കവര് വയാപേമായി ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു.
അര്ദ്ധഹരിതവനങ്ങളിലും ഇലകപാഴിയും അര്ദ്ധവനങ്ങളിലും ഈ മരം
േണ്ടുവരുന്നു.
സൂരയപ്രോശം ധാരാളം കവണ്ടുന്ന മരമായതുകോണ്ട്
കതങ്ങിന്കതാടത്തില്ക
മിശ്രവിളയായി
നടുന്നത്
അഭിോമയമല്ല.
വിത്തുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്. ോയ്കള് മഞ്ഞനിറമാുകമ്പാള് മരങ്ങളില്ക
നിന്നും കശഖ്രിക്കുന്നു. ഇവ േറുപ്പുനിറമാുകമ്പാള് ോയുകട മാംസളഭാഗം
നീക്കം കെയ്ത് വിത്ത് കവര്തിരികച്ചടുത്ത് രണ്ടുമൂന്നുദിവസം ഉണക്കികയടുക്കുന്നു.
ഈ വിത്തുേള് തതേ ഓം സ്റ്റമ്പുേ ഓം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കവണ്ടി
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ഉപകയാഗിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. രണ്ടു മുതല്ക മൂന്നുമീറൃര്വകര അേലത്തില്ക
തതേള് നടാല്ലൃന്നതാണ്. 10 വര്ഷം േഴിയുകമ്പാകഴക്കും ദശമൂലാരിഷ്ടം
നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുകവണ്ടി മരച്ചുവടില്കനിന്നും കവര് സംഭരിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
കവങ്ങ
„റൃീ കറാോര്പസ് മാര്സൂപിയം‟ എന്ന
ശാസ്ത്രനാമത്തില്ക അറിയകപടുന്ന കവങ്ങ
കലളിമികനസ ുടുംബത്തില്കകപടുന്നു. നമ്മുകട
വനങ്ങളില്ക േണ്ടുവരുന്ന വന്മരങ്ങളില്ക
പ്രധാനകപട ഒന്നാണ് കവങ്ങ. ഉഷ്ണകമഖ്ലാ
വനങ്ങളിലാണ് ഇത് സാധാരണയായി
ോണുന്നത്.
നട് അഞ്ചുവര്ഷം
േഴിയുകമ്പാകഴയ്ക്കും തടിയി ലകട ഒരു ുവന്ന പശ ഒലിച്ചിറങ്ങാറുണ്ട്. ഇതും
ഔഷധളിണം തിേഞ്ഞതാണ്. കവങ്ങ ോതല്കകോണ്ട് േപ് ഉണ്ടാക്കി
തകലദിവസം
നിറച്ചുവച്ച
കവള്ളം
പികറൃദിവസം
ുടിക്കുന്നത്
പ്രകമഹകരാഗിേള്ക്ക് ഹിതേരമാണ്. അകല്ലകില്ക കവങ്ങ ോതല്ക ഇട
കവള്ളം ുടിക്കുന്നതും പ്രകമഹകരാഗിേള്ക്ക് ഉത്തമമാണ്. ഇലയും പൂല്ലൃം
അരകച്ചടുത്ത് െര്മ്മകരാഗങ്ങള്ക്കും കപാള്ളലിനും എതികര ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
കവങ്ങയില്ക കവടിയാല്ക അതില്കനിന്നും രക്തവര്ിലാത്തിലുള്ള ഒരു േര
ഊറിയിറങ്ങും. ഊറി വരുന്ന ഈ േറയ്ക്ക് പല ഉപകയാഗങ്ങള് ഉണ്ട്. ഇത്
ഉണക്കികയടുത്ത് ല്ലണത്തിലിടാല്ക ല്ലെണം കവഗത്തില്ക ഉണങ്ങും. ഈ പശ
കനയ്യിലിട് വറുത്ത് കപാടിച്ച് ഒരു നുള്ള് േഴിച്ച് പാല്ക കസവിച്ചാല്ക
മലബി/അല്ലൃം മൂലക്കുരുല്ലൃം ശലയകപടുത്തുേയില്ല.
വിത്തുവഴിയാണ്
വംശവര്ദ്ധനവ്.
ോര്ഷിേവനവല്കക്കരണത്തികന്റ ഭാഗമായി കവങ്ങ
വച്ചുപിടിപിക്കാം.
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ോഞ്ഞിരം
ോഞ്ഞിരം രണ്ടു തരമുണ്ട്
– മര ോഞ്ഞിരല്ലൃം (രികനാസ്
നക്കസൃാമിക്ക ,
വള്ളി
ക്കാഞ്ഞിരല്ലൃം
(രികനാസ്
കബാര്ഡികലാണ
അഥവാ
രികനാസ് കോ ഓതബ്രന .
കലഗാനികയസി ുടുംബത്തില്ക
കപടുന്നതാണ് ഇവ. ോഞ്ഞിരകത്ത വിഷസസയങ്ങ ഓകട കൂടത്തില്ക ആണ്
ഉള്കപടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ോഞ്ഞിരക്കുരു ഇന്ന് ആയുര്കവദത്തിലും,
അകലാപതിയിലും, കഹാമികയാപതിയിലും വയാപേമായി ഉപകയാഗിക്കുന്നു.
മരോഞ്ഞിരം ഒരു ദീര്ഘോല ല്ലക്ഷവിളയാണ്. ോഞ്ഞിരക്കാതല്ക വളകര
വിശിഷ്ടമാണ്. ഇത് െിതലരിക്കുന്നതല്ല. ഇലയ്ക്കും, ോയ്കള്ക്കും അതി
േഠിനമായ േയ്പു രസമാണ്. ോഞ്ഞിരക്കുരുവില്ക രിനിന് എന്ന ഏറൃല്ലൃം
കൂടുതല്ക േയ്പുരസമുള്ള ആല്കക്കകലായ്പ്പഡ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ുരുവില്കനിന്നും ഇത് വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തില്ക കവര്തിരികച്ചടുത്ത്
ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു. കൂടാകത വിത്തില്ക മറൄ ആല്കക്കകലായ്പ്പഡുേളായ
കലഗാനിന്, ബ്രൂസിന്, കവാമിസിന്, തുടങ്ങിയവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില്ക
രിനിന് എന്ന ആല്കക്കകലായിഡിന് കേ്രസിരസിരാവൂഹകത്ത വളകര എ ഓപം
ഉകത്തജിപിക്കുവാനുള്ള പ്രകതയേ േഴില്ലൃണ്ട്. നക്കസൃാമിക്ക എന്ന കപരിലാണ്
ോഞ്ഞിരത്തികന്റ പട അറിയകപടുന്നത്. ോഞ്ഞിരത്തികന്റ വിത്ത്, കവര്,
തളിര് എന്നീഭാഗങ്ങള് ശുദ്ധി കെയ്ത് ഔഷധപ്രകയാഗത്തിന് ഉപകയാഗിക്കാം.
ഈ ഔഷധം ശൃാസകോശത്തികന്റയും, സ്ദയത്തികന്റയും പ്രവര്ത്തനങ്ങകള
ഉകത്തജിപിക്കും.
തളര് വാതത്തിന് ോഞ്ഞിരതളിരില േഷായം
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ഉത്തമമാണ്. തലകവദനയ്ക്ക് ോഞ്ഞിരക്കാതല്ക അരച്ച് കനറൃിയില്ക പുരട്ടുന്നത്
നല്ലതാണ്.
ോഞ്ഞിരക്കുരു അരച്ചുപുരട്ടുന്നത് സി/അിവാതത്തിന്
ളിണേരമാണ്. ല്ലണം ഉണങ്ങുവാന് ോഞ്ഞിരത്തികന്റ ഇല ല്ലണത്തില്ക
വച്ചുകേട്ടുന്നത് ഏകറ ളിണം കെയ്യും. ോഞ്ഞിരകത്താലിയും േരിക്കികന്റ
കതാണ്ടും കൂടി െതച്ചുപൂശുന്നത് സി/അികവദന, നീര് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്
ഉത്തമമാണ്. വിത്ത് സംഭരിച്ച് ഉണക്കി വില്പന നടത്താല്ലൃന്നതാണ്.
വിത്തുവഴിയാണ് വംശവര്ദ്ധനവ്.
കവരില്കനിന്നും പുതിയ തതേള്
േിളിര്ത്തുവരാറുണ്ട്. നഴ്സറിയില്ക വിത്തുപാേി തതേള് തയ്യാര് കെയ്ത്
പറിച്ചുനടാണ് പുതിയ കതാടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
അകകാലം

അലാന്ജിയം

സാല്കവിക ാളിയം

എന്നാണ്
ശാസ്ത്രനാമം.
ഇത്
അലാന്കജസികയ
ുടുംബത്തില്കകപടുന്നു.
ഒരു
കെറുമരമാണിത്.
കവര്
ഔഷധകയാഗയമാണ്. അതിപുരാതനോലം
മുതകല കവര് കപപടിവിഷ െിേിത്സയില്ക
ഉപകയാഗിച്ചുവരുന്നു. കവരികന്റ കതാലിയില്ക
അലാന്ജിന്,
മാര്ക്കിന്
തുടങ്ങിയ
ആല്കക്കകലായിഡുേള് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
വിഷജന്തുക്കള് േടിച്ചാല്ക
മുറിവില്ക അകകാലത്തികന്റ കവര്, ഇല, കതാലി ഇവ അരച്ചുപുരട്ടുന്നത് ളിണം
കെയ്യും. വളകര സാവധാനത്തില്ക മാത്രം വളരുന്ന ഒരു കെറുമരമാണ്
അകകാലം. കവരില്കനിന്നും കപാടിക്കിളിര്ത്ത് പുതിയ തതേള് ഉണ്ടാുന്നു.
തതേള് പറിച്ചുനടുകമ്പാള് 3 മീറൃര് X 3 മീറൃര് അേലം പാലിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
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രുദ്രാക്ഷം
„ഇലകയാോര്പസ്
ഗാനിട്ടൃസ്‘
എന്നാണ് ശാസ്ത്രനാമം. ഇലകയോര്കപസീ
ുടുംബാംഗമാണ്.
ഒരു നിതയ ഹരിത
ല്ലക്ഷമാണിത്. സമുദ്രനിരപില്കനിന്നും 2000
മീറൃര്വകര ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ക രുദ്രാക്ഷം
നട്ടുവളര്ത്താം. നട് അഞ്ചുവര്ഷം േഴിയുകമ്പാള് ല്ലഷം പുഷ്പിക്കുവാന്
തുടങ്ങുന്നു. പൂങ്കുലേള് കവള്ള നിറത്തിലാണ് പ്രതയക്ഷകപടുേ. ഇതികന്റ
പാേമായ ോയ്കള് നീലനിറകത്താടുകൂടിയതാണ്. മാംസളമായ പുറകതാട്
നീക്കം കെയ്താണ് അതിനുള്ളികല രുദ്രാക്ഷം കവര്തിരികച്ചടുക്കുന്നത്.
ലമാണ് ഔഷധകയാഗയമായ ഭാഗം. രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്നത് സ്കദ്രാഗം
അേറൄം എന്നാണ് വിശൃാസം.
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