
      

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
 (പ്രാബലയും: 2020 സെപ്റ്റുംബർ 23 മുതൽ സെപ്റ്റുംബർ 27 വസെ) 

 കാെറദ്ദ ാഡ് ജിലല 
ദ്ദകെള കാർഷിക െർവ്വകലാശാല പ്രാദ്ദേശിക കാർഷിക  ദ്ദവഷണ ദ്ദകന്ദ്രും പിലിദ്ദകാട്-ഉും 

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്ുും െുംയുക്തമായി പുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. പിന്നിട്ട അഞ്ച് േിവെസത്ത കാലാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച ്േിവെങ്ങളിദ്ദലകുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 23.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 26.09.2020 27.09.2020 

മഴ, മി.മീ 31 22 12 7 10 

കൂടിയ താപനില, °C 30 30 30 30 30 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 23 23 23 23 23 

കൂടിയ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 98 98 98 98 98 

കുറഞ്ഞ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 86 86 86 86 86 

കാറിസെ ദ്ദവ ത, കി.മീ/മണികൂർ 14 10 6 6 6 

കാറിസെ േിശ, ഡിഗ്രി 250 250 230 250 290 

ദ്ദമഘ വിനയാെും, ഒക്ടാ 8 8 8 7 7 

 െി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

വിള  ഘട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

സപാതു 
നിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ 

വെുന്ന േിവെങ്ങളിൽ മഴ  പ്രതീക്ഷികാും .  മഴയുസട തീവ്രത കുറഞ്ഞു വെുും.  (മുകളിൽ 
സകാടുത്തിെികുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനും കാണുക).   

കാലവർഷത്തിസെ തുടകത്തിൽ  സതങ്ങിൽ കൂമ്പു ചീയൽ, കവുങ്ങിൽ മഹാളി, കുെുമുളകിന് ദ്രുതവാട്ടും, 

തുടങ്ങിയ ദ്ദൊ ങ്ങൾ പടെുന്നതിന് അനുദ്ദയാജയമായ കാലാവസ്ഥ െുംജാതമാകുും. മുൻ കെുതലുകൾ 

െവീകെികുക 

വിത്ത,് റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മഞ്ഞൾ, സകാപ്ര എന്നിങ്ങസനയുള്ള കാർഷിക ഉല്പന്നങ്ങൾ 

സവയിലത്ത്തിട്ടുണകുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവും ആയിെികണും.   

ബുള്ളറിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/ സക.എെ്.ഡി.76/2020 തീയ്യതി: 22/09/2020 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറിസെ ദ്ദവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

330.9 25.0 – 30.0 22.5 – 23.6 92– 100 01-03 



സതങ്ങ്       വിവിധ ഘട്ടും  കൂമ്പ് ചീയൽ 

 

തുടർചയായ മഴ മൂലും കൂമ്പ് ചീയൽ ദ്ദൊ ും 
വൊൻ ൊധയതയുണ്ട്. സതങ്ങിസല കൂമ്പ് ചീയൽ 
ദ്ദൊ ത്തിന് മുൻകെുതലായി മാദ്ദകോാദ്ദെബ ്
നിറച, െുഷിെങ്ങൾ ഇട്ട സചറു ദ്ദപാളിത്തീൻ 
പാകറുകൾ  (5 ഗ്രാും ) മൂന്നു പാകറ്റ് വീതും ഓദ്ദൊ 
സതങ്ങിസെ കൂമ്പിനു ചുറുും കവിളിൽ വയ്ക്കുക. മഴ 
സപയ്യുദ്ദമ്പാൾ മെുന്ന് കുദ്ദറസശയായി 
ഒലിചിറങ്ങുന്നത് വഴി ഈ ദ്ദൊ ും ഒെു പെിധി വസെ 
നിയന്ത്രികസപ്ടുും.  
ദ്ദൊ ും ബാധിച സതങ്ങിലുും അടുത്തുള്ള 
സതങ്ങുകളിലുും 1% വീെയമുള്ള ദ്ദബാർദ്ദഡാ മിശ്രിതും 
തളികുക. 

കവുങ്ങ ് വിവിധ ഘട്ടും മഹാളി  ഒെു ശതമാനും വീെയമുള്ള ദ്ദബാർദ്ദഡാ മിശ്രിതും 
കുലകളിലുും ഇലകളിലുും തളിച് സകാടുകുക. 
 

കുെുമുളക ് വിവിധ ഘട്ടും ദ്രുത വാട്ടും 

 

റീദ്ദഡാമിൽ (2ഗ്രാും  ഒെു ലിറർ സവള്ളത്തിൽ എന്ന 
ദ്ദതാതിൽ)  അസലലകോിൽ ദ്ദകാപ്ർ ഓക്സീ ക് ദ്ദളാററഡ ് 
(3ഗ്രാും  ഒെു ലിറർ സവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ) 
തളികുക. ഇദ്ദത െീതിയിൽ തയ്യാറാകിയ ലായനി 
അഞ്ചു ലിറർ വീതും ഓദ്ദൊ വള്ളിയുസടയുും 
ചുവട്ടിസല മണ്ണിൽ കുതിർകുകയുും സചയ്യുക 

ഇഞ്ചി, 
മഞ്ഞൾ 

വിവിധ ഘട്ടും മൂടുചീയൽ നീർവാർച ൌകെയും ഏർസപ്ടുത്തുക. 
ദ്ദബാർദ്ദഡാ മിശ്രിതും 1 % തടത്തിൽ ഒഴിച ്
സകാടുകുക 

 

 
 

ഒപ് ്/- 
ദ്ദനാഡൽ ഓഫീെർ 

 ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ  ദ്ദെവ പദ്ധതി    


