
      

  

 
  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 

ക ോഴികകോട് ജില്ല  

(പ്രോബല്യം: 22.06.2022 മുതൽ 26.06.2022 വരെ) 

 



 
കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 

(പ്രോബല്യം: : 22.06.2022 മുതൽ 26.06.2022 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  
22-06-2022 23-06-2022 24-06-2022 25-06-2022 26-06-2022 

മഴ, മി.മീ 10 5 12 11 10 

 ൂടിയ തോരനില്, °C 33 33 33 33 33 

 ുറഞ്ഞ തോരനില്, °C 24 24 24 24 24 

 ൂടിയ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 98 98 98 98 98 

 ുറഞ്ഞ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 80 80 80 80 80 

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

 ോറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ്ഗി 290 270 270 270 270 

കമഘ വിനയോസം, ഒക്ടോ 8 7 8 8 8 

 സി.  ോർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/കക.കക.ഡി. 49/2022 തീയ്യതി: 21/06/2022 

മഴ, മി.മീ  ൂടിയ  
തോരനില്, °C 

 ുറഞ്ഞ  
തോരനില്, °C 

ആകരക്ഷി  
ആർപ്േത, % 

 ോറ്റിന്രറ കവഗത, 
 ി.മീ/മണികൂർ 

95.9 32.0 – 33.4 24.0 – 25.2 76 - 98 00 - 08 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ  ോർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

മഴ, ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ കനത്തമഴ 

സാധാരണ  മഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 2 .5  മിലലി മുതൽ  64.4  മിലലി വപ്പര)   ലഭിക്കുും. 
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ കനത്തമഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 115.5 മിലലി വപ്പര)     ലഭിക്കുും  
വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനുസരിച്ച്  അടുത്തയാഴ്ചയുും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധയതയുണ്ട് 

ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത അനുഭവപ്പെടുും.  ആകാശും പൂർണമായുും 
മമഘാവൃതമായിരിക്കുും. അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ്  സവാധാരണയിൽ കുറവായിരിക്കുും 

 



കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

മൃദു കാണ്ഡ വിളകളായ വാഴ, പച്ചക്കറികൾ,  താങ്ങുകൾ ആവശയമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് 
ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.   

വളും, വിത്ത,് കാലിത്തീറ്റകൾ എന്നിവ ഈർെും തട്ടാത്തതുും കീടങ്ങൾ  ഇലലാത്തതുമായ മുറികളിൽ  
ഉയർത്തിപ്പകട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മമൽ സൂക്ഷിക്കുക. 

വീണുകിടക്കുന്ന മതങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പൂർണമായുും നീക്കും പ്പചയ്യുക. മരാഗും വന്നു നശിച്ച 
മരങ്ങൾ പൂർണമായുും മുറിച്ചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിെിക്കണും. മതാട്ടങ്ങളിൽ നലല നീർ വാർച്ച 
ഉറെുവരുത്തുക. 

വൃക്ഷ വിളകൾ നടാനുള്ള തയ്യാപ്പറടുെുകൾ തുടങ്ങാും. വിളകൾ നടുമപാൾ,പ്പചടികൾ തമ്മിൽ 
ശാസ്ത്രീയമായ അകലും ഉറൊക്കണും.  മമൽ മണ്ണിപ്പെ കൂപ്പട  ജൈവ വളങ്ങൾ മിശ്രിതും പ്പചയ്തു മവണും 
കുഴികൾ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗും നിറക്കാൻ.  വർഷ കാലും തുടങ്ങുന്നമതാടുകൂടി ജതകൾ നടാും. 

ഗ്രാഫ്ട ് / ഒട്ടിച്ച ബഡ ്ജതകൾ നടുമപാൾ  ഒട്ടിച്ച ഭാഗും താരനിരെിനു രണ്ടു മുതൽ മൂന്നു പ്പസ. മീ. 
മുകളിൽ ആയി വരത്തക്കവണ്ണും നടുക. ഓട്ടിനു താപ്പഴ രൂപും പ്പകാള്ളുന്ന ഇലകൾ, ശിഖരങ്ങൾ എന്നിവ 
അറുത്തു മാറ്റിപ്പക്കാണ്ടിരിക്കുക.   

വൃക്ഷ വിളകൾക്്ക ഒന്നാും ഗഡു വളും മചർക്കാൻ അനുമയാൈയമായ സമയമാണ ്

പ്പനലല്: വിരുെൂ  
(ഒന്നാും വിള)   

പറിച്ചു 
നടീൽ 
(ആവശയത്തി
ന ് പ്പവള്ളും 
ലഭയമായയിട
ങ്ങളിൽ)  
  

 

പാടത്തു നിന്നുും പ്പവള്ളവുും വളവുും ഒഴുകി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വരപുകളിപ്പല 
ദവാരങ്ങപ്പളലലാും പ്പചളി ഉപമയാഗിച്ച് അടക്കുക.  

നടുന്നതിന് മുൻപ്  സയൂമഡാമമാണസ് ലായനിയിൽ (250 ഗ്രാും 750 മിലലി പ്പവള്ളത്തിൽ) 
ഞാറിപ്പെമവരുകൾ 20 മിനിട്ടു മനരും മുക്കി പ്പവയ്ക്കുന്നത് പൂെൽ മരാഗബാധ 
തടയുന്നതിനുും നന്നായി മവരുകൾ വളരുന്നതിനുും സഹായകമാകുും.  

പറിച്ചുനടുന്ന സമയത്ത് മധയകാല മൂെൂള്ള ഇനങ്ങൾക്്ക പ്പസെിന ് 400 ഗ്രാും യൂറിയ, 
900 ഗ്രാും മസൂറിമ ാസ്, 150 ഗ്രാും പ്പപാട്ടാഷ്-ഉും ഹ്രസവകാലമൂെൂള്ള ഇനങ്ങൾക്്ക 
പ്പസെ്ിിന് 400 ഗ്രാും യൂറിയ, 700 ഗ്രാും മസൂറിമ ാസ്, 120 ഗ്രാും പ്പപാട്ടാഷ്-ഉും 
അടിവളമായി മചർത്ത് പ്പകാടുക്കണും. പ്പപാട്ടാഷ് വളപ്രമയാഗും കുമ്മായും മചർത്ത് 
രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിനുമശഷും മാത്രമമ പാടുള്ളൂ. 

പ്പനലല് പറിച്ചു 
നട്ടയിടങ്ങൾ 

  ഇലകരിച്ചിൽ 20 ഗ്രാും പച്ച ചാണകും ഒരു ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ 
കലക്കി പ്പതളിപ്പയടുത്തു തളിക്കണും. ബ്ലീച്ചിങ ്
പൗഡർ കിഴികളിലാക്കി ഏക്കറിന് 2 കിമലാ ഇട്ടു 
പ്പകാടുക്കണും. സ്ട്പ്പെപ്റമറ്റാജസക്ലിൻ ഏക്കറിന ്100 
ഗ്രാും 200 ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന മതാതിൽ 
കലക്കി  തളിക്കുക. 

പ്പനലല് പറിച്ചു 
നട്ടയിടങ്ങൾ 

തണ്ടുതുരെൻ 
ജെമക്കാഗ്രാമ്മ മുട്ട കാർഡുകൾ  ഉപമയാഗി 
ക്കാവുന്നതാണ്  .ഒരു ഏക്കറിന്  രണ്ട് 
കാർഡുകളാണ ് ഉപമയാഗിമക്കണ്ടത് 

ആക്രമണും ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ മക്ലാറാൻൊനിലിമപ്രാൽ 
18.5% W/W SC 3മിലലി 10 ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന 
മതാതിൽ തയ്യാറാക്കിതളിക്കുക. 



പ്പനലല് പറിച്ചു 
നട്ടയിടങ്ങൾ 

ഓല ചുരുട്ടി പുഴു  

 

ഓല ചുരുട്ടി പുഴു ആക്രമണും ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ മുള്ളുള്ള 
കപു വലിച്ചു ഓലചുരുളുകൾ തുറക്കുക. 

ആക്രമണും രൂക്ഷമാപ്പണങ്കിൽ മാത്രും ഫ്ലുബാൻ 
ജഡ അജമഡ ്1 മിലലി  10 ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന 
മതാതിൽ കലർത്തി തളിച്ച് പ്പകാടുക്കുക. 

പ്പതങ്ങ് നടീൽ നടാൻ മവണ്ടി നിലപ്പമാരുക്കാും. പ്പവള്ളപ്പക്കട്ടുകൾ  രൂപും പ്പകാള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ  
പ്പതങ്ങിന് അനുമയാൈയമലല 
നടാനുള്ള കുഴികൾക്്ക 1 മീറ്റർ വീതും നീളവുും വീതിയുും ആഴവുും ഉണ്ടായിരിക്കണും. 
പ്പചങ്കൽ പ്രമദശമാപ്പണങ്കിൽ കുഴികൾക്്ക 1.2 മീറ്റർ വീതും നീളവുും വീതിയുും ആഴവുും 
മവണും. 
മമൽമണ്ണുും ചാണകപ്പൊടിയുും ചാരവുും കൂട്ടിക്കലർത്തിയ മിശ്രിതും ഉപമയാഗിച്ച് 
കുഴിയുപ്പട മുന്നിൽ ഒരു ഭാഗും നിറക്കുക.  
ഇതിപ്പെ നടുക്്ക ഒരു മതങ്ങാ മൂടാൻ വിധും പിള്ളക്കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ജത പ്പവച്ച ്
മണ്ണിട്ട് ഉറെിക്കുക. താങ്ങുകാൽ നാട്ടി അതിമനാട് മുകൾഭാഗും മചർത്ത് പ്പകട്ടുക.  
തീവ്രതമയറിയ പ്പവയിലിൽ നിന്നുും സുംരക്ഷിക്കാൻ  മടഞ്ഞ ഓലമയാ വാഴകമളാ 
കുഴിക്കരയിൽ കുത്തി പ്പവക്കുക. 
ജതക്കുഴിയിൽ പ്പവള്ളും പ്പകട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണും. മഴക്കാലത്ത് 
കുഴിയിമലക്ക് പ്പവള്ളും ഒലിച്ചിറങ്ങാതിരിക്കാൻ ചുറ്റുും വരപ ്തീർക്കുക 

പ്പതങ്ങ് വള 
പ്രമയാഗും 

കായ്ക്കുന്ന പ്പതങ്ങുകൾക്കു പ്പതപ്പങ്ങാന്നിന്  1 - 2  കിമലാ കുമ്മായും തടത്തിൽ  വിതറി 
മണ്ണുമായി മചർത്തിളക്കുക.   രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു മശഷും 25 കിമലാ പച്ചിലവളും/ ചാണകവളും / 
കുംമബാസ്റ്റ്  എന്നിവ നൽകുക. അമതാപ്പടാെും രാസവളങ്ങളുും (യൂറിയ: 330 ഗ്രാും + 
രാൈ് മ ാസ് 530 ഗ്രാും + പ്പപാട്ടാഷ്  560 ഗ്രാും + പ്പമഗ്നീഷയും സൾമ റ്റ് 250 ഗ്രാും + 
മബാറാക്സ് 100 ഗ്രാും) നൽകുക.   ഒരു വർഷും  പ്രായമായ പ്പതങ്ങുകൾക്്ക ഇതിപ്പെ 
മൂന്നിൽ ഒന്നുും രണ്ടു വർഷും പ്രായമായവക്ക ് മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗവുും വളങ്ങൾ 
മചർക്കുക.  മൂന്നു വർഷത്തിനു മമമപാട്ടു പൂർണമതാതിൽ തപ്പന്ന വളപ്രമയാഗും 
നടത്തുക.    

പ്പതങ്ങ് വിവിധ ഘട്ടും പ്പചന്നീപ്പരാലിെ ്

 

മരാഗും വന്ന ഭാഗും പ്പചത്തി വൃത്തിയാക്കി 
മബാർമഡാ കുഴപ് പുരട്ടി പ്പകാടുക്കുക. 1 % 
വീരയമുള്ള മബാർമഡാ മിശ്രിതും (40 ലിറ്റർ വീതും) 2 
മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പ്പതങ്ങിൻ തടത്തിൽ ഒഴിച്ച ്
പ്പകാടുക്കുക.അപ്പലലങ്കിൽ   പ്പഹക്സപ്പകാണാമസാൾ/ 
മകാണ്ടാ ് 25 മിലലി 25 ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന 
മതാതിൽ കലക്കി 4 മാസ ഇടമവളകളിൽ മണ്ണിൽ 
ഒഴിച്ച് പ്പകാടുക്കുക. 

ഒരു മാസത്തിനു മശഷും 5 കി ഗ്രാും ജെപ്പക്കാഡർമ 
സപുഷ്ടമാക്കിയ മവെിൻ പിണ്ണാക്ക,്  500 ഗ്രാും 
വീതും സൂക്ഷ്മ മൂലക മിശ്രിതും (അയർ), എന്നിവ 
തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ഇളക്കി മചർക്കുക. 

മരാഗും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രമദശങ്ങളാപ്പണങ്കിൽ 
മുൻകരുതലായി എലലാ പ്പതങ്ങിനുും 5 കി ഗ്രാും 
ജെപ്പക്കാഡർമ സപുഷ്ടമാക്കിയ മവെിൻ 
പിണ്ണാക്ക,്  500 ഗ്രാും വീതും സൂക്ഷ്മ മൂലക മിശ്രിതും 
(അയർ),  എന്നിവ തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി 
ഇളക്കി മചർക്കുക. 



കുരുമുളക ് നടീൽ 
സമയും 

വാട്ട മരാഗും

 

മുൻകരുതലായി ജെമക്കാഡർമ സപുഷ്ടമാക്കിയ 

മവെിൻ പിണ്ണാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതും 150 ഗ്രാും വീതും 

തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി മചർത്തിളക്കുക.. 

മരാഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ 

പ്പറമഡാമിൽ രണ്ടു ഗ്രാും ഒരു ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ 

എന്ന മതാതിൽ കലർത്തി  ഇലകളിലുും തണ്ടിലുും  
തളിക്കുക 

പ്പവള്ളരിവർഗ 
വിളകൾ 

വിവിധ ഘട്ടും മൃദുമരാമ പൂെൽ മരാഗും  മൃദുമരാമ പൂെൽ മരാഗും : മാമങ്കാപ്പസബ്  3 ഗ്രാും 
ഒരു ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന മതാതിൽ ആഴ്ച 
മതാറുും തളിച്ച് പ്പകാടുക്കുക.മരാഗും 
കാണുകയാപ്പണങ്കിൽ അമക്കാമിൻ 3 മിലലി ഒരു ലിറ്റർ 
പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപാതത്തിൽ 15 ദിവസ 
ഇടമവളകളിൽ മൂന്നു തവണ തളിക്കുക. 
മരാഗബാധിത ഇലകൾ പറിപ്പച്ചടുത്തു തീയിട്ടു 
നശിെിക്കുക.  

ഇഞ്ചി വിവിധ ഘട്ടും ബാക്റ്റ്റീരിയൽ വാട്ടും 

 

 

മരാഗബാധയിലലാത്തിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മശഖരിച്ച 
വിത്തിഞ്ചി മാത്രും നടാൻ ഉപമയാഗിക്കുക. 
നടുന്നതിനു മുൻപ് വിത്തിഞ്ചി 
സ്ട്പ്പെപ്റമറ്റാജസക്ലിൻ 200 മിലലി ഗ്രാും ഒരു ലിറ്റർ 
പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന മതാതിൽ കലക്കി 
തയ്യാറാക്കിയ  ലായനിയിൽ മുെതു പ്പസക്കെ് 
മനരും മുക്കുക. 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഒരു പ്പസെിന് മൂന്നുകിമലാ വീതും 
കുമ്മായും മണ്ണിൽ മചർത്തിളക്കുക. 
ജെമക്കാപ്പഡർമ, സയൂമഡാമമാണസ് എന്നീ 
ൈീവാണുക്കൾ ഉപമയാഗിക്കുക. 

മരാഗും  ബാധിച്ച പ്പചടികൾ മുറിച്ചു പ്പവള്ളത്തിൽ 
മുക്കിയാൽ  മുറിവിൽ നിന്നുും മനർത്ത പ്പവളുത്ത 
ബാക്റ്റ്റീരിയൽ ലായനി നൂലുമപാപ്പല പുറത്തു 
വരുന്നത് കാണാും. അവ പിഴുതുമാറ്റി 
ഒരുശതമാനും വീരയമുള്ള മബാമഡാമിശ്രിതും 
പ്പകാണ്ട് തടും കുതിർക്കുക. 

കശുമാവ് വിവിധ ഘട്ടും  പൂെൽ മരാഗങ്ങൾ 
 മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനും വീരയമുള്ള 

മബാർമഡാ മിശ്രിതത്തിൽ പശ മചർത്ത്  മചർത്ത് 
തളിക്കുക. 

മരാഗ ലക്ഷണും കാണുകയാപ്പണങ്കിൽ  മരാഗും 
ബാധിച്ച കപുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി   മുറിച്ച 
ഭാഗത്തുനിന്ന് 15  പ്പസ, മീ  വപ്പര നീളത്തിൽ  പശ 
മചർത്ത്  തയ്യാറാക്കിയ മബാമഡാ കുഴപ്   
പുരട്ടുക. 

മകാഴി വിവിധ ഘട്ടും അണുബാധ കൂടുകളുപ്പട തറയിൽ ഈർെും നിലനിൽക്കാൻ 
അനുവദിക്കരുത്  ഈർെും നിലനിന്നാൽ  തറയിൽ  
വീഴുന്ന  കാഷ്ഠത്തിൽ നിന്നുും അമമാണിയ വാതകും 
പുറമത്തക്കു വമിക്കുും.. അത്  മകാഴികളുപ്പട 
ആമരാഗയത്തിപ്പന  പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുും 



 

ഒപ്്/- 
കനോഡൽ ഓഫീസർ 

 പ്ഗോമീണ  ൃഷി  ോല്ോവസ്ഥ കസവ രദ്ധതി    


