
കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
(പ്രാബല്യം: : 04.02.2023 മുതൽ 08.02.2023 വരെ) 

ക ാഴികകാട് ജില്ല  
ക െള  ാർഷി  സർവ്വ ല്ാശാല് പ്രാകേശി   ാർഷി  ഗകവഷണ ക പ്രം 

രില്ികകാട്-ഉം ഇന്ത്യ  ാല്ാവസ്ഥാ വ ുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. രിന്നിട്ട  നാല് േിവസരത്ത  ാല്ാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളികല്കുള്ള  ാല്ാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചി  
04-02-2023 05-02-2023 06-02-2023 07-02-2023 08-02-2023 

മഴ, മി.മീ 0.1 0 0 0 0 

 ൂടിയ താരനില്, °C 34 35 34 34 34 

 ുറഞ്ഞ താരനില്, °C 25 25 22 22 22 

 ൂടിയ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 82 82 82 82 82 

 ുറഞ്ഞ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 61 61 61 61 61 

 ാറ്റിന്രറ കവഗത,  ി.മീ/മണികൂർ 4 4 4 4 4 

 ാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ്ഗി 270 270 270 270 270 

കമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 4 5 2 2 2 

 സി.  ാർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/കക.കക.ഡി. 10/2023 തീയ്യതി: 03/02/2023 

മഴ, മി.മീ  ൂടിയ  
താരനില്, °C 

 ുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആകരക്ഷി  
ആർപ്േത, % 

 ാറ്റിന്രറ കവഗത, 
 ി.മീ/മണികൂർ 

0.0 33.6 – 35.4 24.6 – 25.0 61.0 – 85.6 0.0 – 04.0 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ  ാർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ** 
ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ലഭിച്ചേക്കും. പകൽസമയങ്ങളിൽ കൂടിയ ഊഷ്മാവകും (34°C) രാത്രികളിൽ 

കകറഞ്ഞ താപനിലയകും(23°C)   പ്പതളിഞ്ഞ ആകാശവകും  അനകഭവപ്പെടകും.  

അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത 50%  നും  76% നും  ഇടയിൽ  അനകഭവപ്പെടകും.  

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഇലകരിേിൽ വാട്ടും മകതലായ പൂെൽ ച്ചരാഗങ്ങൾ അധികരിച്ചേക്ാും.  ച്ചരാഗബാധയകപ്പട 
പ്രാരുംഭ ദശയിൽ തപ്പെ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബിക്കക .  

ഈർെ നഷ്ടും കകറക്ാനായ്  മണ്ണിനക പകതയിടകക.    കീട ച്ചരാഗ ബാധയിലലാത്ത വിളകളകപ്പട 
അവശിഷ്ടങ്ങച്ചളാ പേിലകച്ചളാ കരിയിലകച്ചളാ ഇതിനായി ഉപച്ചയാഗിക്ാും.  തനതക 
വിളകളകപ്പട അവശിഷ്ടങ്ങൾ  ഒഴിവാക്കെത് പ്രസ്തകത വിളപ്പയ ബാധിക്കെ  
കീടച്ചരാഗങ്ങളകപ്പട പ്രജനനും ഒഴിവാക്ാൻ സഹായകരമാകകും .   ച്ചമൽമണ്ണ്  ഇളക്ി പ്പപാടിേക 

നിയതമായി പരത്തിയിടകെത് മണ്ണിപ്പല ഈർെ നഷ്ടുംതടയാൻ പകതയിടകെതിനക 
സമാനമായ ഒരക രീതിയാണ്.                     

കീടനാശിനി/ കകമിൾ നാശിനി എെിവ രാവിപ്പലയകും വവകകച്ചെരവകും (കാറ്റകും ശക്തമായ 
പ്പവയിലകും  ഇലലാത്ത ച്ചനരും) തളിക്കക   



പ്പതങ്ങ്       വിവിധ 
ഘട്ടും  

പ്പെെീപ്പരാലിെ്

 

പ്പതങ്ങിൽ വിളഞ്ഞതകും മൂപ്പെത്താറായതകമായ 
ച്ചതങ്ങകൾ ഉപ്പെങ്കിൽ പറിപ്പേടകക്കക.  

ച്ചരാഗും വെ ഭാഗും പ്പെത്തി വൃത്തിയാക്ി മകറിവിൽ 
പ്പഹക്സച്ചകാച്ചണാച്ചസാൾ മൂെക  മിലലി ഒരക ലിറ്റർ 
പ്പവള്ളത്തിൽ കലക്ിയ ലായനി പകരട്ടകക.  
ഉണങ്ങിയതിനക ച്ചശഷും പ്പെത്തിയ ഭാഗത്തക റബ്ബർ 
ച്ചകാട്ട്  പകരട്ടകക.  

തടത്തിൽ  പ്പതപ്പങ്ങാെിന ്ഇരകപത്തിയഞ്ചക ലിറ്റർ 
പ്പവള്ളത്തിൽ അമ്പതക മിലലി പ്പഹക്സച്ചകാച്ചണാച്ചസാൾ 
കലർത്തി തടത്തിൽ കകതിർക്കക. പൂർണമായി 
ച്ചഭദമാകകെത് വപ്പര മാസാമാസും ഇത് 
ആവർത്തിക്കക. 

പ്പതങ്ങിൻ തടത്തിൽ കട്ടിയിൽ കകമ്മായും വിതറി 
മണ്ണകമായി ച്ചെർത്തിളക്കക. 

പ്പതങ്ങ്       വിവിധ 
ഘട്ടും 

 

വരൾേ 1) താഴപ്പത്ത നിരയിപ്പല രെക പച്ചോലകൾ 
പ്പവട്ടി മാറ്റകക 

2) തടത്തിൽ കച്ചമ്പാസ്റ്റ് വിതറകക 
3) ഉണങ്ങിയ ഓലകൾ പ്പകാെ ്പകതയിടകക 
4) കണികാ ജലച്ചസെനും സവീകരിക്കക 
5) വത പ്പതങ്ങകകപ്പള തണൽ നൽകി 
സുംരക്ഷിക്കക 

മാവ് കായ 
പിടിക്കെ 
ഘട്ടും 

കായീേ 

 

നിലത്തക വീണക കിടക്കെ കായീേകപ്പള എടകത്തക    
60 പ്പസ. മീ.   ആഴത്തിൽ കകഴി ഉൊക്ി 
നശിെിക്കക. 

ച്ചതാട്ടങ്ങളിൽ ഫിറച്ചമാണ് പ്പകണികൾ (പ്പസന്റിന ്
ഒെ ്വീതും)  സ്ഥാപിക്കക. 

പേകറികൾ വളർോ 
ഘട്ടും   

നീരൂറ്റി കകടിക്കെ കീടങ്ങൾ 

 

ച്ചവെധിഷ്ഠിത കീടനാശിനി 4 മിലലി ഒരക ലിറ്റർ 
പ്പവള്ളത്തിൽ എെ ച്ചതാതിൽ തയ്യാറാക്ി 
പകഷ്പിക്കെതിനക ഒരാഴ്ച മകൻപ് വപ്പര 7 ദിവസപ്പത്ത 
ഇടച്ചവളകളിൽ തളിക്കക. അക്രമും 
രൂക്ഷമാവകകയാപ്പണങ്കിൽ അക്ടാർ എെ 
കീടനാശിനി 10 ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ 3 ഗ്ാും എെ 
ച്ചതാതിൽ ച്ചനർെിേ് തളിക്കക. 

പാവയ്ക്ക വിവിധ ഘട്ടും കായീേ 

 

ഫിറച്ചമാണ് പ്പകണി  15പ്പസന്റിന്  1വീതും 
തൂക്ിയിടകക.  

OR 
10% ശർക്രയകും 0.1% മാ ലത്തിച്ചയാണകും അടങ്ങിയ 

മിശ്രിതും ഇലയകപ്പട അടിഭാഗത്തായി   40m2 
സ്ഥലച്ചത്തക് ് രൊഴ്ച ഇടച്ചവളകളിൽ തളിേ് 
പ്പകാടകക്കക  . 



**മഴ അപായ വർണ്ണ സൂെന (ദകരന്ത നിവാരണത്തിനായ്) 

 

ഒപ്്/- 
കനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ്ഗാമീണ  ൃഷി  ാല്ാവസ്ഥ കസവ രദ്ധതി    

െീര വിവിധ ഘട്ടും ഇലകരിേിൽ

 

ജലച്ചസെനും നടത്തകച്ചമ്പാൾ പ്പവള്ളും ഇലകളകപ്പട 
മകകളിൽ വീഴാപ്പത തടത്തിൽ ഒഴിേ് പ്പകാടകക്കക. 
കരിേിൽരൂക്ഷമായാൽൊണകപ്പത്തളി 
(1കി.ഗ്ാും.ൊണകും 10 ലി. പ്പവള്ളത്തിൽ കലക്ി 
അരിേക  പ്പതളി എടകക്കക) തളിേ് പ്പകാടകക്കക 
.കൂടാപ്പത  2% വീരയത്തിൽ സയകച്ച ാച്ചമാണാസ ്
/വൈച്ചക്ാപ്പ ർമ മണ്ണിൽ ഒഴിേ് പ്പകാടകക്കക. 

മത്തൻ  കായിക 
വളർോ 
ഘട്ടും   

മത്തൻ വെ്

 

മാലത്തിച്ചയാണ് 50 ECകീടനാശിനി മൂെക മിലലി ഒരക 
ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എെ ച്ചതാതിച്ചലാ അപ്പലലങ്കിൽ  
മാലത്തിച്ചയാണ് 50 EC രെക മിലലി നാല് മിലലി 
ച്ചവപ്പെണ്ണച്ചയാപ്പടാെും  ഒരക ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ  
എെ ച്ചതാതിച്ചലാ തയ്യാറാക്ിയ കീടനാശിനി 
തളിക്കക. 

മാലത്തിച്ചയാണ് 50 ECകീടനാശിനി മൂെക മിലലി ഒരക 
ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എെ ച്ചതാതിൽ കലർത്തി 
തയ്യാറാക്ിയ ലായനി മണ്ണിൽ കകതിർക്കകയകും 
പ്പെയ്യകക.  കീടനാശിനി മണ്ണിൽ കകതിർക്കെതിനക 
മകൻച്ചപ വിളകൾക്് ജലച്ചസെനും നൽകകക. 
തളിേതിനക ച്ചശഷും രെക ദിവസച്ചത്തക്് 
ജലച്ചസെനും ഒഴിവാക്കക. 

വഴകതന വിവിധഘട്ടും എപിലാക് ന  വെ് 

 

എപിലാക്ന  വെ്  വെിപ്പന്റ എലലാ 
വളർോഘട്ടങ്ങളകും നശിെിേക കളയകക. ച്ചവപ്പെണ്ണ 
പ്പവളകത്തകള്ളി മിശ്രിതും 20 മിലി ഒരക ലിറ്റർ 
പ്പവള്ളത്തിൽ എെ ച്ചതാതിൽ കലക്ി ഒഴിക്കക. 
ച്ചവപ്പെണ്ണ കകരക സത്ത ് 5 ശതമാനും വീരയത്തിൽ 
കലക്ി ഒഴിക്കക 

കറവ 
പശകക്ൾ 

വിവിധ ഘട്ടും 

,  

 

െർമ്മ മകഴ ച്ചരാഗും 

 

അടകത്തകള്ള മൃഗാശകപത്രിയിൽ നിെകും വാക് സിൻ  
നൽകകക.  പ്പതാഴകത്തകും  പരിസരവകും ശകെിയായി 
സൂക്ഷിക്കക. 

താകീത് 

(ഉടൻ നടപടികയടുകുക)  
ജാഗ്രത   

(തയ്യാറാവുക) 
ഗ്ശദ്ധ 

  (കാദ്ദതാർകുക) 
നിസ്സാരും  

(നടപടികൾ ആവശയമിലല) 


