
  

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
 (പ്രാബലയും: 2020 ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 24 വഫര) 

 കാസറദ്ദ ാഡ് ജിലല 
ദ്ദകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദ്ദേശിക കാർഷിക  ദ്ദവഷണ ദ്ദകന്ദ്രും പിലിദ്ദകാട്-ഉും 

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്ുും സുംയുക്തമായി പുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. പിന്നിട്ട അഞ്ച്   േിവസഫത്ത കാലാവസ്ഥ 

  ബി. വരുന്ന അഞ്ച ്േിവസങ്ങളിദ്ദലകുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 24.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 27.02.2021 28.02.2021 

മഴ, മി.മീ 0 0 0 0 0 

കൂടിയ താപനില, °C 34 34 34 34 34 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 21 21 21 21 21 

കൂടിയ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 86 86 86 86 86 

കുറഞ്ഞ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 45 45 45 45 45 

കാറ്റിഫെ ദ്ദവ ത, കി.മീ/മണികൂർ 6 5 4 6 6 

കാറ്റിഫെ േിശ, ഡിഗ്രി 230 230 270 270 250 

ദ്ദമഘ വിനയാസും, ഒക്ടാ 4 3 2 2 2 

 സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

വിള  ഘട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഫപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

മഴയ്ക്ക ്സാധ്യതയിലല.  

ഫപാതുഫവ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ അനുഭവഫപ്ടുും.  മണ്ണിൽനിന്നുും വിളകളിൽ നിന്നുും 
ഉണ്ടാദ്ദയകാവുന്ന ഈർപ് നഷ്ടും കുറകുവാനുള്ള നടപടികൾ സവീകരികുക. 

പച്ചമുളക ് വിവിധ് ഘട്ടും ബാക്റ്റ്റീരിയൽ വിൽറ്റ്

 

കൃഷിയിടും വൃത്തിയായി സൂക്ഷികുക. 
സ്ട്ഫെപ്റദ്ദറ്റാസസക്ലിൻ (500മിലലിഗ്രാും)  ുളിക ഒഫരണ്ണും 
2ലിറ്റർ ഫവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ ദ്ദേർത്ത് തളിച്ച് 
ഫകാടുകുക.  

ഫവണ്ട   വിവിധ് ഘട്ടും തണ്ടുതുരപ്ൻ  ദ്ദവഫപ്ണ്ണ മിശ്രിതും 5 ശതമാനും 15 ഓ 20 േിവസും 
ഇടദ്ദവളകളിൽ തളിച്ച് ഫകാടുകുക. അഫലലങ്കിൽ 
കവിനാൽദ്ദൊസ് 2 മിലലി ഒരു ലിറ്റർ ഫവള്ളത്തിൽ 
കലകി തളികുക. 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/ ഫക.എസ്.ഡി.15/2021 തീയ്യതി: 19/02/2021 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറ്റിഫെ ദ്ദവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

11.8 27.5 – 33.0 21.0 – 22.5 68– 92 01-02 



വഴുതന കായ 
പിടികുന്ന 
ഘട്ടും 

തണ്ടുതുരപ്ൻ 

 

കീടും ആക്രമിച്ച ഭാ ങ്ങൾ നശിപ്ികുക.  
ദ്ദക്ലാറാൻഫെനിലിദ്ദപ്രാൾ (ഫകാറാഫജൻ)  3 മിലലി 10 
ലിറ്റർ ഫവള്ളത്തിൽ എന്ന  ദ്ദതാതിൽ തളികുക. 
തളികുദ്ദമ്പാൾ പാടത്തിഫെ പുറത്തു നിന്നുും 
ഉള്ളിദ്ദലക് എന്ന രീതിയിൽ തളികാൻ ശ്രദ്ധികുക. 

പച്ചകറികൾ വിവിധ് 
ഘട്ടങ്ങൾ 

നീരൂറ്റികുടികുന്ന കീടങ്ങൾ 

 

നിയന്ത്രികുന്നതിനായി ദ്ദവപ്ധ്ിഷ്ഠിത കീടനാശിനി 4 
മിലലി ഒരു ലിറ്റർ ഫവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ 
തയ്യാറാകി, പുഷ്പ്പികുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പു വഫര 7 
േിവസഫത്ത ഇടദ്ദവളകളിൽ ഇലയുഫട ഇരുവശത്തുും 
തളികുക. ആക്രമണും രൂക്ഷമാവുകയാഫണങ്കിൽ 
അക്ടാര എന്ന കീടനാശിനി 10 ലിറ്റർ ഫവള്ളത്തിൽ 2 
ഗ്രാും എന്നദ്ദതാതിൽ  ദ്ദനർപ്ിച്ച് തളികുക. 

ഫതങ്ങ്       വിവിധ് ഘട്ടും ഫകാമ്പൻ ഫേലലി 

  

ഉയരും കുറഞ്ഞ 
ഫതങ്ങിനങ്ങൾ ഫപാതുഫവ 
കൂടുതൽ ആക്രമണ 
വിദ്ദധ്യരാണ് 

ഫതങ്ങിഫെ അഗ്രഭാ ത്തുനിന്നുും ഫേലലിദ്ദകാൽ 
ഉപദ്ദയാ ിച്ച് വണ്ടുകഫള കുത്തിഫയടുത്ത ്
നശിപ്ികുക. ദ്ദബാർദ്ദഡാ കുഴമ്പ് ഫകാണ്ട് വണ്ടുകൾ 
തുരന്ന േവാരും നിറകുന്നത് മുറിവിൽ കൂടി 
ഉണ്ടാദ്ദയകാവുന്ന പൂപ്ൽ ബാധ്ഫയ തടയാൻ 
സഹായികുും. 

2.ഫതങ്ങിഫെ മണ്ട വൃത്തിയാകിയ  ദ്ദശഷും 6 ഗ്രാും  
ഫെർട്ടറ (Ferterra) 250ഗ്രാും മണലുും കൂട്ടികലർത്തിയ 
മിശ്രിതും നിദ്ദക്ഷപികുക. ഈ പരിേരണും 3 പ്രാവശയും 
-ജനുവരി, ഫമയ്, ഫസപ്തുംബർ മാസങ്ങളിൽ 
ഫേദ്ദയ്യണ്ടതാണ.് 

ദ്ദതാട്ടങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുേിതവും അവലുംബികുക.  

മാവ് കായ 
പിടികുന്ന 
ഘട്ടും 

കായീച്ച 

 

നിലത്തു വീണു കിടകുന്ന കായീച്ചകഫള എടുത്തു    
60 സിഎും  ആഴത്തിൽ കുഴി ഉണ്ടാകി നശിപ്ികുക. 

ദ്ദതാട്ടങ്ങളിൽ െിറദ്ദമാണ് ഫകണികൾ (@ 1 

trap/15ഫസെ്സ്)  സ്ഥാപികുക. 

കറവ പശുകൾ കുളമ്പു ദ്ദരാ ും, സാുംക്രമിക േർമ്മ മുഴ 
ദ്ദരാ ും എന്നീ സവറസ ്ദ്ദരാ ങ്ങൾ 

 

അടുത്തുള്ള മൃ ാശുപത്രിയിൽ നിന്നുും വാക് സിൻ  
നൽകുക.  ഫതാഴുത്തുും  പരിസരവുും ശുേിയായി 
സൂക്ഷികുക. 

 

 

 

ഒപ് ്/- 
ദ്ദനാഡൽ ഓെീസർ 

 ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ  ദ്ദസവ പദ്ധതി    


