
      

  

 
  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 

ക ോഴികകോട് ജില്ല  

(പ്രോബല്യം: 13.08.2022 മുതൽ 17.08.2022 വരെ) 

 



 
കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 

(പ്രോബല്യം: : 13.08.2022 മുതൽ 17.08.2022 വരെ) 

ക ോഴികകോട് ജില്ല  
ക െള  ോർഷി  സർവ്വ ല്ോശോല് പ്രോകേശി   ോർഷി  ഗകവഷണ ക പ്രം 

രില്ികകോട്-ഉം ഇന്ത്യ  ോല്ോവസ്ഥോ വ ുപ്പം സംയുക്തമോയി രുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. രിന്നിട്ട അഞ്ച്  േിവസരത്ത  ോല്ോവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളികല്കുള്ള  ോല്ോവസ്ഥോ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചി  
13-08-2022 14-08-2022 15-08-2022 16-08-2022 17-08-2022 

മഴ, മി.മീ 2 1 0.5 1 3 

 ൂടിയ തോരനില്, °C 32 32 32 32 32 

 ുറഞ്ഞ തോരനില്, °C 23 23 23 23 23 

 ൂടിയ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 96 96 96 96 96 

 ുറഞ്ഞ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 76 76 76 76 76 

 ോറ്റിന്രറ കവഗത,  ി.മീ/മണികൂർ 4 3 4 5 6 

 ോറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ്ഗി 270 290 320 290 270 

കമഘ വിനയോസം, ഒക്ടോ 6 6 6 6 6 

 സി.  ോർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/കക.കക.ഡി. 64/2022 തീയ്യതി: 12/08/2022 

മഴ, മി.മീ  ൂടിയ  
തോരനില്, °C 

 ുറഞ്ഞ  
തോരനില്, °C 

ആകരക്ഷി  
ആർപ്േത, % 

 ോറ്റിന്രറ കവഗത, 
 ി.മീ/മണികൂർ 

63.7 27.5 – 31.9 23.2 – 26.0 76 - 96 00 - 08 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ  ോർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

സാധാരണ മഴ ** 

സാധാരണ മഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 64.4 മിലലി വരര) ലഭിക്കുും  

വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനുസരിച്ച്  അടുത്തയാഴ്ചയുും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധയതയുണ്ട് 

ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  അനുഭവരെടുും.  മഴയിലലാത്ത ഇടവവളകളിൽ അധികരിച്ച 
ഉഷ്ണവുും മഴ സമയത്  ശരാശരിയിൽ താഴ്ന്ന്ന ഊഷ്മാവുും അനുഭവരെടുും 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത പൂെൽ വരാഗും പടരാൻ കാരണമാകുും.  രതങ്ങ്  , കമുകു,  കുരുമുളക ്,  
റബ്ബർ , ഇഞ്ചി , വാഴ എന്നീ  വിളകൾക്്ക   ചീച്ചൽ, വാട്ടും എന്നീ വരാഗങ്ങൾ പടരുന്ന  സാഹചരയമാണ്.  
വയതയസ്ത വിളകൾക്്ക താരഴ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബിക്കുക. 

വീണുകിടക്കുന്ന വതങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പൂർണമായുും നീക്കും രചയ്യുക. വരാഗും വന്നു നശിച്ച 
മരങ്ങൾ പൂർണമായുും മുറിച്ചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിെിക്കണും. വതാട്ടങ്ങളിൽ നലല നീർ വാർച്ച 
ഉറെുവരുത്തുക. 



രനലല് പറിച്ചു 
നട്ടയിടങ്ങൾ 

ഓല ചുരുട്ടി പുഴു  

 

ഓല ചുരുട്ടി പുഴു ആക്രമണും ഉരണ്ടങ്കിൽ മുള്ളുള്ള 
കമ്പു വലിച്ചു ഓലചുരുളുകൾ തുറക്കുക. 

ആക്രമണും രൂക്ഷമാരണങ്കിൽ മാത്രും ഫ്ലുബൻ 
ഡൈ അഡമൈ് 2 മിലലി  10 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
എന്ന വതാതിൽ കലർത്തി തളിച്ച് രകാടുക്കുക. 

രനലല് വിവിധ 
ഘട്ടും 

ഇലെുള്ളി വരാഗും

 

മുൻ കരുതലായ ് പ് സയൂവൈാവമാണാസ ്
ഫ്ലൂറരസൻസ് ( 20 ഗ്ാും  ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
എന്ന വതാതിൽ)  തളിക്കുക 

വരാഗും കാണുകയാരണങ്കിൽ  മാത്രും നാറ്റീവവാ®  
കുമിൾ നാശിനി   4 ഗ്ാും 10 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
എന്ന വതാതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക തളിക്കുക 

രനലല് പറിച്ചു 
നട്ടയിടങ്ങൾ 

  ഇലകരിച്ചൽ   20 ഗ്ാും പച്ച ചാണകും ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
കലക്കി രതളിരയടുത്തു തളിക്കണും. ബ്ലീച്ചിങ ്
പൗൈർ കിഴികളിലാക്കി ഏക്കറിന് 2 കിവലാ ഇട്ടു 
രകാടുക്കണും. സ്ട്രെപ്വറ്റാഡസക്ലിൻ ഏക്കറിന് 100 
ഗ്ാും 200 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന വതാതിൽ 
കലക്കി  തളിക്കുക. 

രതങ്ങ് വിവിധ 

ഘട്ടും 

രകാമ്പൻ രചലലി 

  

ഉയരും കുറഞ്ഞ രതങ്ങുകൾ  

രപാതുരവ കൂടുതൽ ആക്രമണ 

വിവധയരാണ് 

രതങ്ങിരെ അഗ്ഭാഗത്തുനിന്നുും രചലലിവക്കാൽ 

ഉപവയാഗിച്ച് വണ്ടുകരള കുത്തിരയടുത്ത ്

നശിെിക്കുക. വബാർവൈാ കുഴമ്പ് രകാണ്ട ്

വണ്ടുകൾ തുരന്ന ദ്വാരും നിറക്കുന്നത് മുറിവിൽ 

കൂടി ഉണ്ടാവയക്കാവുന്ന പൂെൽ ബാധരയ 

തടയാൻ സഹായിക്കുും. 

ഉപവയാഗ സൂനയമായ മീൻ  വലകൾ  ഒരു  മീറ്റർ 
നീളത്തിലുും അര മീറ്റർ വീതിയിലുും മുറിരച്ചടുത്തു 
രതങ്ങിൻരറ  മൂന്നാമരത്തയുും നാലാമരത്തയുും 
ഒലക്കവിളുകളിൽ വിരിച്ചു നടുഭാഗത്തു 
രചറുകലലുകൾ വച്ച് ഉൾഭാഗവത്തക്കു തള്ളി 
അമർത്തി രവക്കുക. ഓലത്തണ്ടിരെ രണ്ടു 
ഭാഗവത്തക്കുും പുറവത്തക്കു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന  
വലയുരട വശങ്ങൾ നന്നായി വിടർന്നിരിക്കണും. 
പാറിവരുന്ന വണ്ടുകൾ  കാലുകൾ വലയിൽ 
കുടുങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാരത നശിച്ചു വപാകുും,  
പുതു ഓലകൾ വിടരുന്നതിനനുസരിച് വല 
മുകളിവലാട്ട്  മാറ്റി മാറ്റി രവക്കുവാൻ  ശ്രദ്ധിക്കുക. 



രതങ്ങ് വിവിധ 
ഘട്ടും 

രചമ്പൻ രചലലി 

 

നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ:- 

വനർെിച്ച ഇമിൈാക് വളാർപ്രിൈ ് (1മിലലി പത്തു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ) ലായനി രചലലി തുരന്ന ദ്വാരങ്ങളിൽ 
നിറരയ ഒഴിക്കുക. 

വതാട്ടങ്ങളിൽ സമ്പുർണ ശുചിതവും 
അവലുംബിക്കുക. 

രതങ്ങ് വിവിധ 
ഘട്ടും 

കൂമ്പു ചീയൽ 

 

കൂമ്പുചീയൽ  ഉണ്ടായാൽ പ്രാരുംഭ ഘട്ടത്തിൽ 
തരന്ന വരാഗും ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ രചത്തിമാറ്റി 
നശിെിക്കുകയുും മുറിവിൽ വബാവൈാ കുഴമ്പു 
പുരട്ടുകയുും രചയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാമ്പു 
വരുന്നത് വരര കൂമ്പിരന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക ്
കടലാസുപവയാഗിച്ചു രപാതിഞ്ഞു മഴ രവള്ളും 
ഇറങ്ങാരത സുംരക്ഷിക്കുക. 
സമീപത്തുള്ള  രതങ്ങുകളുരട കുരുവത്താലക്കുും 
ചുറ്റുമുള്ള ഒലക്കവിളുകളിലുും  ഒരു ശതമാനും 
വീരയമുള്ള വബാവൈാ മിശ്രിതും തളിക്കുക. 
ദ്ുർബല വമഖലകളിൽ, രതങ്ങുകളുരട പ്രതിവരാധ 
വശഷി ഉയർത്താൻ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ 
ഉൾരെടുന്ന സമഗ് വപാഷക മൂലക പരിപാലനും 
ഉണ്ടായിരിക്കണും.   

രതങ്ങുൾെരട
യുള്ള വൃക്ഷ 
വിളകൾ 

വിവിധ 
ഘട്ടും 

 

ഗാവനാൈർമാ വാട്ടും 

 

വിളകളുരട തടിയിൽ കാണുന്ന കൂണ് വപാലുള്ള  

പൂെലിരെ ഭാഗങ്ങൾ നീക്കും രചയ്തു 

രഹക്സരകാണവസാൾ (3 മിലലി ഒരു ലിറ്റർ 

രവള്ളത്തിൽ) ലായനി  പുരട്ടുക.  ഇവത രീതിയിൽ 

തയ്യാറാക്കിയ  ലായനി തടത്തിലുും നന്നായി 

കുതിർക്കുക.   

കുരുമുളക ് വിവിധ 

ഘട്ടും 

ചീച്ചൽ വരാഗും

 

മുൻകരുതലായി ഡെവക്കാൈർമ സമ്പു്ടമമാക്കിയ 
വവെിൻ പിണ്ണാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതും 150 ഗ്ാും വീതും 
തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി വചർത്തിളക്കുക.  
 

വാഴ വിവിധ 
ഘട്ടും 

ഇലെുള്ളി വരാഗും  

 

തടത്തിൽ   രവള്ളും രകട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ 
വവണ്ടുന്ന നടപടികൾ സവീകരിക്കുക. 
മുൻകരുതലായി  സയൂവൈാവമാണസ ് ലായനി (20 
ഗ്ാും ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന വതാതിൽ 
തയ്യാറാക്കിയത്) രണ്ടാഴ്ചയിടവവളകളിൽ  തളിക്കുക  

വരാഗും ബാധിച്ചാൽ:-  വരാഗും ബാധിച്ച ഇലകൾ 
രവട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടു നശിെിക്കുക.  
കാർബൻൈാസിും  അരലലങ്കിൽ  മാവങ്കാസബ്  ഇവ 
രണ്ടാഴ്ച ഇടവവളയിൽ   മാറി മാറി 2 മിലലി. ഒരു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന വതാതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക 



**മഴ അപായ വർണ്ണ സൂചന (ദ്ുരന്ത നിവാരണത്തിനായ്) 

 

 

ഒപ്്/- 
കനോഡൽ ഓഫീസർ 

 പ്ഗോമീണ  ൃഷി  ോല്ോവസ്ഥ കസവ രദ്ധതി    

ഇഞ്ചി വിവിധ 
ഘട്ടും 

 

വാട്ടും  

 

 

ഒരു രസെിന് മൂന്നുകിവലാ വീതും കുമ്മായും മണ്ണിൽ 
വചർത്തിളക്കുക. ഡെവക്കാരൈർമ, 
സയൂവൈാവമാണസ് എന്നീ ജീവാണുക്കൾ 
ഉപവയാഗിക്കുക. 

വരാഗും വന്ന രചടികൾ പിഴുതുമാറ്റി ഒരുശതമാനും 
വീരയമുള്ള വബാവൈാമിശ്രിതും രകാണ്ട് തടും 
കുതിർക്കുക. 

കവുങ്ങ ് കായ്ക്കുന്ന 
ഘട്ടും 

മഹാളി  ഒരു ശതമാനും വീരയമുള്ള വബാർവൈാ മിശ്രിതും 
കുലകളിലുും ഇലകളിലുും തളിച്ച് രകാടുക്കുക. 

 
 
 
 
 

വിളകളുും 
വളർത്തു 
മൃഗങ്ങളുും 

വിവിധ 
ഘട്ടും 

 

ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച ്

 

ഒച്ചുകരള  ആകർഷിച്ചു പിടിക്കുവാനായി 
ഡവകുവന്നരങ്ങളിൽ നനഞ്ഞ ചണ ചാക്കുകളിൽ 
കാവബജ്, വകാളിഫ്ലവർ, പൊയ എന്നിവയുരട 
ഇലകൾ നിറച്ചു  വീടിനു ചുറ്റുും രവക്കുക.   
ഇവയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒച്ചുകരള 200 ഗ്ാും ഉെു 
ഒരുലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ  എന്ന വതാതിൽ കലർത്തി 
തയ്യാറാക്കിയ ലായനിയിൽ ഇട്ടു നശിെിക്കുക. 

വിളകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒച്ചുകരള നശിെിക്കാനായി  
0.3 ശതമാനും വീരയമുള്ള തുരിശ് (3 ഗ്ാും വകാെർ 
സൾവേറ്റ് ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ) ലായനി 
തളിക്കുക.  തുരിശ് ലായനിയുരട വീരയും യാരതാരു 
കാരണവശാലുും അധികരിക്കരുത്. 
അധികാരിച്ചാൽ വിളകൾക്്ക രപാള്ളലുും ക്ഷീണവുും 
ഉണ്ടാകുും. 

കന്നുകാലികൾ വിവിധ 
ഘട്ടും 

 

കന്നുകാലി കൂട ് ഈർെമിലലാരതയുും വൃത്തിയായുും സൂക്ഷിക്കുക. കന്നുകാലി 
കൂടിൻരറ തറ വതങ്ങാ രതാണ്ടു ഉപവയാഗിച്ച് ഇടവിട്ടു പുകയ്ക്കുകയാരണകിൽ തറ 
ഈർെരഹിതമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കുും . കൂടു പുകയ്ക്കുന്നതിരെ  മുൻപ് 
പശുക്കരള സുരക്ഷിതമായ മരറ്റാരു സ്ഥലവത്തക്ക് മാറ്റുവമ്പാൾ വവണ്ട ശ്രദ്ധ 
പുലർത്തണും . 

 

താകീത് 

(ഉടൻ നടപടികയടുകുക)  
ജാഗ്രത   

(തയ്യാറാവുക) 
ഗ്ശദ്ധ 

  (കാദ്ദതാർകുക) 
നിസ്സാരും  

(നടപടികൾ ആവശയമിലല) 


