
      

  

 
  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 

ക ോഴികകോട് ജില്ല  

(പ്രോബല്യം: 29.06.2022 മുതൽ 03.07.2022 വരെ) 

 



 
കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 

(പ്രോബല്യം: : 29.06.2022 മുതൽ 03.07.2022 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  
29-06-2022 30-06-2022 01-07-2022 02-07-2022 03-07-2022 

മഴ, മി.മീ 10 14 12 9 6 

 ൂടിയ തോരനില്, °C 32 32 32 32 32 

 ുറഞ്ഞ തോരനില്, °C 25 25 25 25 25 

 ൂടിയ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 92 92 92 92 92 

 ുറഞ്ഞ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 82 82 82 82 82 

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

 ോറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ്ഗി 250 250 250 250 250 

കമഘ വിനയോസം, ഒക്ടോ 8 8 8 8 8 

 സി.  ോർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/കക.കക.ഡി. 51/2022 തീയ്യതി: 28/06/2022 

മഴ, മി.മീ  ൂടിയ  
തോരനില്, °C 

 ുറഞ്ഞ  
തോരനില്, °C 

ആകരക്ഷി  
ആർപ്േത, % 

 ോറ്റിന്രറ കവഗത, 
 ി.മീ/മണികൂർ 

90.1 28.8 – 33.4 24.0 – 26.0 78 - 98 00 - 06 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ  ോർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ കനത്തമഴ 

കനത്തമഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 115.5 മിലലി വപ്പര)     ലഭിക്കുും  വിസ്തൃത മഴ 
പ്രവചനമനുസരിച്ച്  അടുത്തയാഴ്ചയുും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് 

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

 



കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഉയർന്ന താപനിലയുും ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയുും 
ചീച്ചൽ, വാട്ടും എന്നീ മരാഗങ്ങൾ പടരുന്നതിനുള്ള  സാഹചരയമാണ.്  വയതയസ്ത വിളകൾക്ക ് താപ്പഴ 
പറഞ്ഞത ്പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബിക്കുക. 

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

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. 

വൃക്ഷ വിളകൾ നടുമപാൾ,പ്പചടികൾ തമ്മിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അകലും ഉറൊക്കണും.  മമൽ മണ്ണിപ്പെ 
കൂപ്പട  ജൈവ വളങ്ങൾ മിശ്രിതും പ്പചയ്തു മവണും കുഴികൾ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗും നിറക്കാൻ.  വർ  
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.   

പ്പനലല് പറിച്ചു 
നട്ടയിടങ്ങൾ 

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

ആക്രമണും ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ മലാറാൻൈാനിലിമപ്രാൽ 
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 വിവിധ് 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/ 
മകാണ്ടാഫ് 25 മിലലി 25 ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന 
മതാതിൽ കലക്കി 4 മാസ ഇടമവളകളിൽ മണ്ണിൽ 
ഒഴിച്ച് പ്പകാടുക്കുക. 

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

പ്പതങ്്ങ വിവിധ് ഘട്ടും കൂപു ചീയൽ 

 

കൂപുചീയൽ  ഉണ്ടായാൽ പ്രാരുംഭ ഘട്ടത്തിൽ തപ്പന്ന 

മരാഗും ബാധ്ിച്ച ഭാഗങ്ങൾ പ്പചത്തിമാറ്റി നശിെിക്കുകയുും 

മുറിവിൽ മബാമഡാ കുഴപു പുരട്ടുകയുും പ്പചയ്യുക. 

തുടർന്ന ് പുതുനാപു വരുന്നത് വപ്പര കൂപിപ്പന ഒരു 

പ്ലാസ്റ്റിക ് കടലാസുപമയാഗിച്ചു പ്പപാതിഞ്ഞു മഴ പ്പവള്ളും 

ഇറങ്ങാപ്പത സുംരക്ഷിക്കുക. 

സമീപത്തുള്ള  പ്പതങ്ങുകളുപ്പട കുരുമത്താലക്കുും 

ചുറ്റുമുള്ള ഒലക്കവിളുകളിലുും  ഒരു ശതമാനും വീരയമുള്ള 

മബാമഡാ മിശ്രിതും തളിക്കുക. 

ദുർബല മമഖലകളിൽ, പ്പതങ്ങുകളുപ്പട പ്രതിമരാധ് മശ ി 

ഉയർത്താൻ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര 

മപാ ക മൂലക പരിപാലനും ഉണ്ടായിരിക്കണും.   

കുരുമുളക ് നടീൽ 
സമയും 

വാട്ട മരാഗും

 

മുൻകരുതലായി ജൈമക്കാഡർമ 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 

വാഴ വിവിധ് ഘട്ടും ഇലെുള്ളി മരാഗും  

 

തടത്തിൽ   പ്പവള്ളും പ്പകട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ 
മവണ്ടുന്ന നടപടികൾ സവീകരിക്കുക. 
മുൻകരുതലായി  സയൂമഡാമമാണസ ്ലായനി (20 
ഗ്രാും ഒരു ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന മതാതിൽ 
തയ്യാറാക്കിയത്) രണ്ടാഴ്ചയിടമവളകളിൽ  തളിക്കുക  

മരാഗും ബാധ്ിച്ചാൽ:-  മരാഗും ബാധ്ിച്ച ഇലകൾ 
പ്പവട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടു നശിെിക്കുക.  
കാർബൻഡാസിും  അപ്പലലങ്കിൽ  മാമങ്കാസബ്  ഇവ 
രണ്ടാഴ്ച ഇടമവളയിൽ   മാറി മാറി 2 മിലലി. ഒരു ലിറ്റർ 
പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന മതാതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക 



പ്പവള്ളരിവർഗ 
വിളകൾ 

വിവിധ് 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. 
മരാഗബാധ്ിത ഇലകൾ പറിപ്പച്ചടുത്തു തീയിട്ടു 
നശിെിക്കുക.  

ഇഞ്ചി വിവിധ് ഘട്ടും ബാക്റ്റ്റീരിയൽ വാട്ടും 

 

 

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

കൃ ിയിടങ്ങളിൽ ഒരു പ്പസെിന് മൂന്നുകിമലാ വീതും 
കുമ്മായും മണ്ണിൽ മചർത്തിളക്കുക. 
ജൈമക്കാപ്പഡർമ, സയൂമഡാമമാണസ് എന്നീ 
ൈീവാണുക്കൾ ഉപമയാഗിക്കുക. 

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

കശുമാവ് വിവിധ് ഘട്ടും  പൂെൽ മരാഗങ്ങൾ 
 മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനും വീരയമുള്ള 

മബാർമഡാ മിശ്രിതത്തിൽ പശ മചർത്ത്  മചർത്ത് 
തളിക്കുക. 

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

കവുങ്ങ ് വിവിധ് ഘട്ടും തല ചീയൽ/ മഹാളി

 

1% മബാമഡാ മിശ്രിതമമാ 0.03% മകാെർ ഓക്സീ 
മലാജറമഡാ തളിക്കുക. കൂടാപ്പത 0.5% മബാറക് സുും  
തളിക്കുക 

ഓമരാ കവുങ്ങിൻ തടത്തിലുും 1 കിഗ്രാും വീതും കുമ്മായും 
മചർക്കുക. 

രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കവുപ്പങ്ങാന്നിന്  തടത്തിൽ 100ഗ്രാും 
മബാറാക്സ,്  250ഗ്രാും മഗ്നീ യും സൾമഫറ്റ്,  എന്നിവ 
മചർത്്ത മണ്ണുമായി മയാൈിെിക്കുക.  

മകാഴി വിവിധ് ഘട്ടും അണുബാധ് കൂടുകളുപ്പട തറയിൽ ഈർെും നിലനിൽക്കാൻ 
അനുവദിക്കരുത്  ഈർെും നിലനിന്നാൽ  തറയിൽ  
വീഴുന്ന  കാഷ്ഠത്തിൽ നിന്നുും അമമാണിയ വാതകും 
പുറമത്തക്കു വമിക്കുും.. അത്  മകാഴികളുപ്പട 
ആമരാഗയത്തിപ്പന  പ്രതികൂലമായി ബാധ്ിക്കുും 



 

ഒപ്്/- 
കനോഡൽ ഓഫീസർ 

 പ്ഗോമീണ  ൃഷി  ോല്ോവസ്ഥ കസവ രദ്ധതി    


