കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും
(പ്രാബല്യം: : 28.09.2022 മുതൽ 02.10.2022 വരെ)

കാസറഗ ാഡ് ജില്ല
ഗകെള കാർഷിക സർവ്വകല്ാശാല് പ്രാഗേശിക കാർഷിക
ഗവഷണ ഗകപ്രം
രില്ിഗകാട്-ഉം ഇന്ത്യ കാല്ാവസ്ഥാ വകുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്നത്
തീയ്യതി:

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിദ്ദകാട്/ കക.എസ്.ഡി.77/2022

എ. രിന്നിട് അഞ്ച്

27/09/2022

േിവസരത്ത കാല്ാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ

കൂടിയ
താരനില്, °C

കുറഞ്ഞ
താരനില്, °C

ആഗരക്ഷിക
ആർപ്േത, %

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത,
കി.മീ/മണികൂർ

33.0

31.0 – 32.0

23.9 – 24.2

78 - 89

01 - 02

ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളിഗല്കുള്ള കാല്ാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്
സൂചിക

28-09-2022

29-09-2022

30-09-2022

01-10-2022

02-10-2022

മഴ, മി.മീ

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

കൂടിയ താരനില്, °C

32

32

32

32

32

കുറഞ്ഞ താരനില്, °C

25

25

25

25

25

കൂടിയ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, %

90

90

90

90

90

കുറഞ്ഞ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, %

81

81

81

81

81

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, കി.മീ/മണികൂർ

6

3

3

3

3

320

320

320

320

320

4

3

4

6

4

കാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ് ി
ഗമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ
സി. കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ
വിള

ഘട്ടം

പ്രശ്നങ്ങൾ

കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ

മിതമായ മഴ **
കപാതു
നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 64.4 മിലലി താഴഴ വഴര മാത്രം തീവ്രതയുള്ള

മിതമായ മഴ

ലഭിക്കും. ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്
വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനുസരിച്ച് അടുത്തയാഴ്ചയും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത

അനുഭവഴെടും.

മഴയിലലാത്ത ഇടവവളകളിൽ അധ്ികരിച്ച

ഉഷ്ണവും മഴ സമയത് ശരാശരിയിൽ താഴ്ന്ന്ന ഊഷ്മാവും അനുഭവഴെടും
കപാതു
നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത പൂെൽ വരാഗം പടരാൻ കാരണമാകും. ഴതങ്ങ്, കുരുമുളക് ,
വാഴ എന്നീ

വിളകൾക്ക്

ചീച്ചൽ, വാട്ടം എന്നീ വരാഗങ്ങൾ പടരുന്ന

സാഹചരയമാണ്.

വിളകൾക്ക് താഴഴ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുക.

ഇഞ്ചി ,
വയതയസ്ത

വീണുകിടക്കുന്ന വതങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പൂർണമായും നീക്കം ഴചയ്യുക. വരാഗം വന്നു നശിച്ച
മരങ്ങൾ

പൂർണമായും

മുറിച്ചുമാറ്റി

തീയിട്ടു

നശിെിക്കണം.

വതാട്ടങ്ങളിൽ

നലല

നീർ

വാർച്ച

ഉറെുവരുത്തുക.
കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ആവശയത്തിന് നീർവാർച്ച ഉറൊക്കുക. വാഴ തക്കാളി മുതലായ മൃദുകാണ്ഡ
വിളകൾക്ക് താങ്ങുകാലുകൾ നൽകുക. ഇടിമിന്നലിഴന ശ്രദ്ധിക്കുക.
രണ്ടാം വിള
(മുണ്ടകൻ)പാ
ടം
തയ്യാറാക്കുന്ന
സമയം

മണ്ണിൽ ഇരുമ്പിഴെ അംശം കൂടുതലായതുഴകാണ്ട് മണ്ണിഴല പുളിരസം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഴനലലിഴെ
വളർച്ച മുരടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. മണ്ണ് പരിവശാധ്ിച്ചതിനു വശഷം ആവശയമായ അളവിൽ
കുമ്മായം/വ

ാളവമയ്റ്റ് വചർത്ത് ഴകാടുക്കണം. മണ്ണ് പരിവശാധ്ന സാധ്യമായിലല എങ്കിൽ പറിച്ചു

നടുന്നതിനു രണ്ടാഴ്ച മുൻവപ പാടത്തു രണ്ടു തവണ എങ്കിലും ഴവള്ളം കയറ്റി നന്നായി വാർത്തു
കളയുക. അതിനു വശഷം കുമ്മായം/വ

ാളവമയ്റ്റ് ഴസെിന് 2കിവലാ ഗ്ാം എന്ന വതാതിൽ മണ്ണുമായി

നന്നായി വചർത്തിളക്കണം. പറിച്ചു നട്ടതിന് വശഷം 30-40 ദിവസം കഴിയുവമ്പാൾ വീണ്ടും വമൽെറഞ്ഞ
അളവിൽ പാടത്തു വിതറി ഴകാടുവക്കണ്ടതാണ്. ഴപാട്ടാഷ് വളപ്രവയാഗം കുമ്മായം വചർത്ത് രണ്ടാഴ്ച
കഴിഞ്ഞതിനു വശഷവമ പാടുള്ളു. നിലഴമാരുക്കുന്ന സമയത്തു ചാണകം /കവമ്പാസ്റ്റു, പച്ചില വളം
എന്നിവ ഴസെിന് 20കിവലാ ഗ്ാം എന്ന വതാതിൽ വചർത്ത് ഉഴുതു മറിക്കണം.
ശീത കാല

നിലം

നന്നായി

പച്ചക്കറികൾ

കുമ്മായം/വ

ഉഴുഴതടുക്കുക.

മണ്ണ്

പരിവശാധ്ിച്ചതിനു

വശഷം

ആവശയമായ

അളവിൽ

ാളവമയ്റ്റ് വചർത്ത് ഴകാടുക്കണം. ഇത് മണ്ണിഴല അമ്ലതവം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനു പുറഴമ

മണ്ണ് ജനയ വരാഗങ്ങഴളയും കീടങ്ങഴളയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകും.
ഴതങ്ങ്

വിവിധ്

കൂമ്പു ചീയൽ

ഉണ്ടായാൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തഴന്ന വരാഗം
ബാധ്ിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഴചത്തിമാറ്റി നശിെിക്കുകയും

ഘട്ടം

മുറിവിൽ വബാവ

ാ കുഴമ്പു പുരട്ടുകയും ഴചയ്യുക.

തുടർന്ന് പുതുനാമ്പു വരുന്നത് വഴര കൂമ്പിഴന
ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കടലാസുപവയാഗിച്ചു ഴപാതിഞ്ഞു മഴ
ഴവള്ളം ഇറങ്ങാഴത സംരക്ഷിക്കുക.
സമീപത്തുള്ള
ചുറ്റുമുള്ള

ഴതങ്ങുകളുഴട കുരുവത്താലക്കും

ഒലക്കവിളുകളിലും

വീരയമുള്ള വബാവ

ഒരു

ശതമാനം

ാ മിശ്രിതം തളിക്കുക.

ദുർബല വമഖലകളിൽ, ഴതങ്ങുകളുഴട പ്രതിവരാധ്
വശഷി ഉയർത്താൻ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ഉൾഴെടുന്ന
സമഗ്

വപാഷക

മൂലക

പരിപാലനം

ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഴതങ്ങ്

വിവിധ്
ഘട്ടം

ഴചന്നീഴരാലിെ്

വരാഗം

വന്ന

വബാർവ

ാ

ഭാഗം

ഴചത്തി

കുഴമ്പ് പുരട്ടി

വൃത്തിയാക്കി

ഴകാടുക്കുക. 1 %

വീരയമുള്ള വബാർവ

ാ മിശ്രിതം (40 ലിറ്റർ വീതം) 2

മീറ്റർ

ഴതങ്ങിൻ

ചുറ്റളവിൽ

ഴകാടുക്കുക.അഴലലങ്കിൽ

തടത്തിൽ

ഒഴിച്ച്

ഴഹക്സഴകാണാവസാൾ/

വകാണ്ടാഫ് 25 മിലലി 25 ലിറ്റർ ഴവള്ളത്തിൽ എന്ന
വതാതിൽ കലക്കി 4 മാസ ഇടവവളകളിൽ മണ്ണിൽ
ഒഴിച്ച് ഴകാടുക്കുക.
ഒരു മാസത്തിനു വശഷം 5 കി ഗ്ാം ട്രൈഴക്കാ

ർമ

സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ വവെിൻ പിണ്ണാക്ക് 500 ഗ്ാം വീതം
സൂക്ഷ്മ മൂലക മിശ്രിതം, എന്നിവ തടത്തിൽ വിതറി
മണ്ണുമായി ഇളക്കി വചർക്കുക.

കുരുമുളക്

കായ്ക്കുന്ന

രരാള്ളപ കീടവും ഗൊ വും

സമയം

മുൻകരുതലായി
വബാർവ

ഒരു

ശതമാനം

ാ മിശ്രിതത്തിൽ

വീരയമുള്ള

ഒരു ലിറ്ററിൽ 2 മിലലി

വീതം കവിനാൽവഫാസ് വചർത്ത് തളിക്കുക.
വരാഗം

കാണുകയാഴണങ്കിൽ

ഴവള്ളത്തിനു

അഞ്ചു

ഴഹക്സഴകാണവസാൾ

ലിറ്റർ
കുമിൾ

നാശിനി അഞ്ചു മിലലിയും ട്രസഹാവലാത്രിൻ മൂന്ന്
മിലലിയും വീതം വചർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ലായനി
തളിക്കുക
വാഴ

വിവിധ് ഘട്ടം

തടതുരെൻ വണ്ട്

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശുചിതവം പാലിക്കുക. അസുഖം
ബാധ്ിച്ച ഴചടികൾ തീയിട്ടു നശിെിക്കുക. വണ്ടിഴെ
ആക്രമണഴത്ത
ഫിവപ്രാനിൽ
വതാതിൽ)

തുടർന്നുണ്ടായ

0.015% (ഒരു
ഒഴിച്ച്

ദവാരങ്ങളിൽ

ലിറ്ററിന് 3 മിലലി എന്ന

ഴകാടുക്കുക.

ബയൂവവറിയ

ബസിയാന എന്ന മിത്ര കുമിൾ 5 , 6 , 7 മാസങ്ങളിൽ
ഒരു ലിറ്ററിന് 20 ഗ്ാം എന്ന വതാതിൽ കലക്കി ഒഴിച്ച്
ഴകാടുക്കുക
മാവ്

നഴ്ന്സറി

തണ്ടുതുരെൻ

വറാഗർ ( ട്ര

ഴമവത്താവയ്) ഒരു ലിറ്ററിന് 3 മിലലി

എന്ന വതാതിലും മാവങ്കാസ്ബ് ലിറ്ററിന് 2 ഗ്ാം എന്ന
വതാതിലും ഒരുമിച്ച് തളിക്കുക

റബ്ബർ

വിവിധ് ഘട്ടം

കട ചീയൽ (Collar

rot)

വരാഗം ബാധ്ിച്ച മരങ്ങൾ നശിെിക്കുക. ചുറ്റുമുള്ള
മരങ്ങളുഴട തടത്തിൽ
ഓക്സീ വലാട്രറ

0.3% വീരയമുള്ള വകാെർ

് ലായനി കുതിർക്കുക. കൂടാഴത

ഒരു കിവലാ വീതം വ

ാളട്രമ് കൂടി തടത്തിൽ

വിതറുക.
**മഴ അപായ വർണ്ണ സൂചന (ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായ്)
താകീത്
(ഉടൻ നടപടികയടുകുക)

ജാഗ്രത
(തയ്യാറാവുക)

ഗ്ശദ്ധ
(കാദ്ദതാർകുക)

നിസ്സാരും
(നടപടികൾ ആവശയമിലല)

ഒപ്്/-

ഗനാഡൽ ഓഫീസർ
പ് ാമീണ കൃഷി കാല്ാവസ്ഥ ഗസവ രദ്ധതി

