
      കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
 (പ്രാബലയും: 2019 നവുംബർ 16 മുതൽ നവുംബർ 20 വരെ) 

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

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്ുും സുംയുക്തമായി പുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

എ. പിന്നിട്ട അഞ്ച് േിവസരത്ത കാലാവസ്ഥ 

 ബി. വെുന്ന േിവസങ്ങളിദ്ദലകുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 16.11.2019 17.11.2019 18.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 

മഴ, മി.മീ 0 0 0 0 0 

കൂടിയ താപനില, °C 35 35 35 35 35 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 25 24 24 24 24 

കൂടിയ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 90 90 90 90 90 

കുറഞ്ഞ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 60 60 60 60 60 

കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത, കി.മീ/മണികൂർ 3 3 3 3 3 

കാറ്റിരെ േിശ, ഡിഗ്രി 180 180 90 50 0 

ദ്ദമഘ വിനയാസും, ഒക്ടാ 3 3 3 4 3 

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

വിള  ഘട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

രപാതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ 

മഴയ്ക്ക ്സാധ്യതയിലല.   

ഈർപ് നഷ്ടും കുറകാൻ മണ്ണിൽ പുതയിടുക.  

രതങ്ങിൽ കൂമ്പു ചീയൽ, ഓല ചീയൽ മുതലായ പൂപ്ൽ ദ്ദൊഗങ്ങൾ പടൊൻ സാധ്യത.  

രതങ്്ങ വിവിധ് ഘട്ടും കൂമ്പു ചീയൽ 

 

കൂമ്പുചീയൽ  ഉണ്ടായാൽ പ്രാെുംഭ ഘട്ടത്തിൽ തരന്ന 

ദ്ദൊഗും ബാധ്ിച്ച ഭാഗങ്ങൾ രചത്തിമാറ്റി നശിപ്ികുകയുും 

മുറിവിൽ ദ്ദബാദ്ദഡാ കുഴമ്പു പുെട്ടുകയുും രചയ്യുക. 

തുടർന്ന ് പുതുനാമ്പു വെുന്നത് വരെ കൂമ്പിരന ഒെു 

പ്ലാസ്റ്റിക ് കടലാസുപദ്ദയാഗിച്ചു രപാതിഞ്ഞു മഴ രവള്ളും 

ഇറങ്ങാരത സുംെക്ഷികുക. 

സമീപത്തുള്ള  രതങ്ങുകളുരട കുെുദ്ദത്താലകുും 

ചുറ്റുമുള്ള ഒലകവിളുകളിലുും  ഒെു ശതമാനും വീെയമുള്ള 

ദ്ദബാദ്ദഡാ മിശ്രിതും തളികുക. 

േുർബല ദ്ദമഖലകളിൽ, രതങ്ങുകളുരട പ്രതിദ്ദൊധ് ദ്ദശഷി 

ഉയർത്താൻ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ഉൾരപ്ടുന്ന സമഗ്ര 

ദ്ദപാഷക മൂലക പെിപാലനും ഉണ്ടായിെികണും.   

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ പിലിദ്ദകാട്/ രക.എൻ.ആർ 92/2019 തീയ്യതി: 15/11/2019 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

25.6 31.8 – 35.7 23.4 – 25.0 70– 97 02 – 08 



രതങ്്ങ വിവിധ് ഘട്ടും ഇല ചീയൽ

 

1% ദ്ദബാദ്ദഡാ മിശ്രിതദ്ദമാ 0.03% ദ്ദകാപ്ർ ഓക്സീ 
ദ്ദളാററദ്ദഡാ തളികുക. 

രനലല് ഞാറ്റടി/  
റതകൾ 

ഓല ചുെുട്ടിപ്ുഴു 

 

മുള്ളുള്ള  കമ്പു രനദ്ദലലാലകൾകിടയിലൂരട വലിച്ച ്
ചുെുളുകൾ തുറകുക. തണൽ വീഴുന്ന 
സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണും കൂടുതലായിെികുും.   
റനട്രജൻ വളങ്ങൾ അമിതമായി ഉപദ്ദയാഗികെുത്. 

ആക്രമണും െൂക്ഷമാരണങ്കിൽ മാത്രും ‘രകാറാരജൻ’  
3 മിലലി പത്ത് ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്നദ്ദതാതിൽ 
കലർത്തി തളികുക. 

പച്ചകറികൾ ശീത കാല 
പച്ചകറികൾ 

നടുന്ന 
സമയും 

കാദ്ദബജ്, ദ്ദകാളിഫ്ലവർ ആേിയായ ശീതകാല പച്ചകറികൾ നടാൻ അനുദ്ദയാജയമായ 
സമയമാണ.്   

മണ്ണിൽ, രസെ ്  ഒന്നിന് നാല് കിദ്ദലാ വീതും കുമ്മായും വിതറുക. കൂടാരത  
റട്രദ്ദകാരഡർമ സമ്പുഷ്ടമാകിയ ചാണകദ്ദമാ കദ്ദമ്പാദ്ദസ്റ്റാ ഉപദ്ദയാഗികുക.  ഇവ വാട്ട 
ദ്ദൊഗങ്ങരള രചറുകുന്നതിന് സഹായികുും.    

പറിച്ചു നടുന്നതിനു രതാട്ടു മുദ്ദന്ന ദ്ദവെ് പ് സയൂദ്ദഡാദ്ദമാണാസ് ലായനി (20മിലലി. 
പ് സയൂദ്ദഡാദ്ദമാണാസ് ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ)-ൽ  അെ  മണികൂർ മുകി 
രവകുക. ദ്ദനെിട്ട് വിത്ത് നട്ടതാരണങ്കിൽ റതകൾക് ലായനി ഇലകളിൽ തളികുക. ഇത് 
റതകൾ കെുദ്ദത്താരട വളെുന്നതിന് സഹായകമാകുും. 

വാഴ വിവിധ് ഘട്ടും         തടതുെപ്ൻ വണ്ട ് 

 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശുചിതവും പാലികുക. ബയൂദ്ദവറിയ 
ബസിയാന എന്ന മിത്ര കുമിൾ 5 , 6 , 7 മാസങ്ങളിൽ  
ഒെു ലിറ്ററിന് 20 ഗ്രാും എന്ന ദ്ദതാതിൽ കലകി 
തടയിൽ തളികുക. 

കീട ബാധ് ഉണ്ടായാൽ ആക്രമണരത്ത 
തുടർന്നുണ്ടായ േവാെങ്ങളിൽ ഫിദ്ദപ്രാനിൽ 0.015% 

(ഫിദ്ദപ്രാനിൽ 5 SC, 3 മിലലി/ ലിറ്റർ) ഒഴിച്ച് രകാടുകുക.  
 

ഒപ് ്/- 
ദ്ദനാഡൽ ഓഫീസർ 

 ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ  ദ്ദസവ പദ്ധതി    


