
    

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
 (പ്രാബലയും: 2020 ജനുവരി 16 മുതൽ ജനുവരി 20 വരര) 

 കണ്ണൂർ ജിലല 
ദ്ദകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദ്ദേശിക കാർഷിക ഗദ്ദവഷണ ദ്ദകന്ദ്രും പിലിദ്ദകാട്-ഉും 

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്ുും സുംയുക്തമായി പുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. പിന്നിട്ട നാല്  േിവസരത്ത കാലാവസ്ഥ 

  ബി. വരുന്ന അഞ്ച ്േിവസങ്ങളിദ്ദലകുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 16.01.2021 17.01.2021 18.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 

മഴ, മി.മീ 8 8 0 0 0 

കൂടിയ താപനില, °C 33 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 24 24 24 24 24 

കൂടിയ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 81 81 81 81 81 

കുറഞ്ഞ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 59 59 59 59 59 

കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത, കി.മീ/മണികൂർ 10 12 10 12 10 

കാറ്റിരെ േിശ, ഡിഗ്രി 230 250 250 270 230 

ദ്ദമഘ വിനയാസും, ഒക്ടാ 8 7 4 2 1 

 സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

വിള  ഘട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

രപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഒറ്റരപ്ട്ടയിടങ്ങളിൽ കാറ്റിനുും മഴയ്ക്ുും സാധ്യതയുണ്ട.്  

വാഴ, പച്ചകറികൾ എന്നിവക് ശക്തിയുള്ള താങ്ങുകൾ നൽകുക 

റബ്ബർ,  രകാപ്ര, അടക  എന്നിവ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് ഉണകുന്നരതങ്കിൽ 
വവകുദ്ദന്നരങ്ങളിൽ   മഴനനയാത്തിടദ്ദത്തകു മാറ്റി രവകുക 

നിലവിരല കാലാവസ്ഥ പച്ചകറികളിൽ വാട്ട (ബാക്ടീരിയ, പൂപ്ൽ മൂലമുള്ള) ദ്ദരാഗങ്ങൾ പടരുന്നതിന് 
അനുകൂലാമാകുും 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/രക.എൻ.ആർ 05/2021 തീയ്യതി: 15/01/2021 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

0.3 30.0 – 34.1 24.3-25.4 59–88 0 -04 



രതങ്ങ്    
     

വിവിധ് ഘട്ടും കൂമ്പ് ചീയൽ 

 

തുടർച്ചയായ മഴ മൂലും കൂമ്പ് ചീയൽ ദ്ദരാഗും വരാൻ 
സാധ്യതയുണ്ട്. രതങ്ങിരല കൂമ്പ് ചീയൽ ദ്ദരാഗത്തിന ്
മുൻകരുതലായി മാദ്ദങ്കാദ്ദസബ ് നിറച്ച, സുഷിരങ്ങൾ 
ഇട്ട രചറു ദ്ദപാളിത്തീൻ പാകറ്റുകൾ  (5 ഗ്രാും ) മൂന്നു 
പാകറ്റ് വീതും ഓദ്ദരാ രതങ്ങിരെ കൂമ്പിനു ചുറ്റുും 
കവിളിൽ വയ്ക്ുക. മഴ രപയ്യുദ്ദമ്പാൾ മരുന്ന് 
കുദ്ദറരശയായി ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് വഴി ഈ ദ്ദരാഗും ഒരു 
പരിധ്ി വരര നിയന്ത്രികരപ്ടുും.  
ദ്ദരാഗും ബാധ്ിച്ച രതങ്ങിലുും അടുത്തുള്ള 
രതങ്ങുകളിലുും 1% വീരയമുള്ള ദ്ദബാർദ്ദഡാ മിരിതിതും 
തളികുക. 

രതങ്ങ്       വിവിധ് ഘട്ടും രകാമ്പൻ രചലലി 

  

ഉയരും കുറഞ്ഞ 
രതങ്ങിനങ്ങൾ രപാതുരവ 
കൂടുതൽ ആക്രമണ 
വിദ്ദധ്യരാണ് 

രതങ്ങിരെ അഗ്രഗാഗത്തുനിന്നുും രചലലിദ്ദകാൽ 
ഉപദ്ദയാഗിച്ച് വണ്ടുകരള കുത്തിരയടുത്ത ്
നശിപ്ികുക. ദ്ദബാർദ്ദഡാ കുഴമ്പ് രകാണ്ട് വണ്ടുകൾ 
തുരന്ന േവാരും നിറകുന്നത് മുറിവിൽ കൂടി 
ഉണ്ടാദ്ദയകാവുന്ന പൂപ്ൽ ബാധ്രയ തടയാൻ 
സഹായികുും. 

2.രതങ്ങിരെ മണ്ട വ്ത്തിയാകിയ  ദ്ദശഷും 6 ഗ്രാും  
രെർട്ടറ (Ferterra) 250ഗ്രാും മണലുും കൂട്ടികലർത്തിയ 
മിരിതിതും നിദ്ദക്ഷപികുക. ഈ പരിചരണും 3 പ്രാവശയും 
-ജനുവരി, രമയ്, രസപ്തുംബർ മാസങ്ങളിൽ 
രചദ്ദയ്യണ്ടതാണ.് 

ദ്ദതാട്ടങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിതവും അവലുംബികുക.  

പച്ചകറികൾ വിവിധ് 
ഘട്ടങ്ങൾ 

ബാക്ടീരിയ, പൂപ്ൽ എന്നിവ 
മൂലമുള്ള ദ്ദരാഗങ്ങൾ 

മുൻ കരുതലായി,  3%ദ്ദകാപ്ർഓക്സീദ്ദളാവറഡ ്മൂന്ന ്
ഗ്രാും ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ 
കലർത്തി തയ്യാറാകിയ ലായനി ഇലകളിലുും 
തണ്ടിലുും തടത്തിലുും തളികുക.  കുമിൾ നാശിനി 
തളികുന്നതിനു മുൻദ്ദപ വിളകൾക് ജലദ്ദസചനും 
നൽകുക. തളിച്ചതിനു ദ്ദശഷും രണ്ടു േിവസദ്ദത്തക് 
ജലദ്ദസചനും ഒഴിവാകുക. 

മത്തൻ  കായിക 
വളർച്ചാ 
ഘട്ടും   

മത്തൻ വണ്ട്

 

മാലത്തിദ്ദയാൺ 50 ECകീടനാശിനി മൂന്നു മിലലി ഒരു 
ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിദ്ദലാ അരലലങ്കിൽ  
മാലത്തിദ്ദയാൺ 50 EC രണ്ടു മിലലി നാല് മിലലി 
ദ്ദവരപ്ണ്ണദ്ദയാരടാപ്ും  ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ  എന്ന 
ദ്ദതാതിദ്ദലാ തയ്യാറാകിയ കീടനാശിനി തളികുക. 

മാലത്തിദ്ദയാൺ 50 ECകീടനാശിനി മൂന്നു മിലലി ഒരു 
ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ കലർത്തി 
തയ്യാറാകിയ ലായനി മണ്ണിൽ കുതിർകുകയുും 
രചയ്യുക.  കീടനാശിനി മണ്ണിൽ കുതിർകുന്നതിനു 
മുൻദ്ദപ വിളകൾക് ജലദ്ദസചനും നൽകുക. 
തളിച്ചതിനു ദ്ദശഷും രണ്ടു േിവസദ്ദത്തക് 
ജലദ്ദസചനും ഒഴിവാകുക. 



വഴുതന വിവിധ്ഘട്ടും എപിലാക് ന  വണ്ട് 

 

എപിലാക്ന  വണ്ട ് വണ്ടിരെ എലലാ വളർച്ചാഘട്ടങ്ങളുും 
നശിപ്ിച്ചു കളയുക. ദ്ദവരപ്ണ്ണ രവളുത്തുള്ളി മിരിതിതും 
20 മിലി ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ 
കലകി ഒഴികുക. ദ്ദവരപ്ണ്ണ കുരു സത്ത് 5 ശതമാനും 
വീരയത്തിൽ കലകി ഒഴികുക 

കശുമാവ് തളിരിടുന്ന 
സമയും 

ദ്ദതയില രകാതുക് 
 മുൻകരുതലായി ബുദ്ദവറിയ ദ്ദബസിയാന കുമിൾ 

20g/l എന്നദ്ദതാതിൽ തളികുക. 

അരലലങ്കിൽ 

കവിനാൽദ്ദൊസ് (2 മിലലി ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ  
എന്നദ്ദതാതിൽ) തളികുക. 

 
 

 
ഒപ് ്/- 

ദ്ദനാഡൽ ഓെീസർ 
 ഗ്രാമീണ ക്ഷി കാലാവസ്ഥ  ദ്ദസവ പദ്ധതി    


