
 

      

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
(പ്രാബലയും: : 04.12.2021 മുതൽ 08.12.2021 വരെ) 

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

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്ുും സുംയുക്തമായി പുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. പിന്നിട്ട നാല്  േിവസരത്ത കാലാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച ്േിവസങ്ങളിദ്ദലകുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 04-12-2021 05-12-2021 06-12-2021 07-12-2021 08-12-2021 

മഴ, മി.മീ 10 10 20 40 20 

കൂടിയ താപനില, °C 33 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 25 25 25 25 25 

കൂടിയ ആപപക്ഷിക ആർദ്രത, % 94 94 94 94 94 

കുറഞ്ഞ ആപപക്ഷിക ആർദ്രത, % 68 68 68 68 68 

കാറ്റിന്ററ പേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ 6 6 6 8 6 

കാറ്റിന്ററ രിശ, ഡിദ്ഗി 230 250 250 270 50 

പമഘ േിനയാസം, ഒക്ടാ 6 6 8 8 8 

 സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. 97/2021 തീയ്യതി: 03/12/2021 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

19.8 31.8 – 33.6 24.2 – 25.2 69.7 – 93.7 00 – 6.0 

േിള  ഘട്ടം ദ്പശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർപേശങ്ങൾ 

കപോതു 
നിർക്േശങ്ങൾ 

തീവ്രത കുറഞ്ഞദ്ദതാ അരലലങ്കിൽ സാധാെണ മഴദ്ദയാ ലഭികുും 

പകൽസമയങ്ങളിൽ കൂടിയ ഊഷ്മാവുും ൊത്രികളിൽ കുറഞ്ഞ താപ നിലയുും  

അനുഭവരപ്ടുും. ഉയർന്ന അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രതയുും അനുഭവരപ്ടുും 

വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മഞ്ഞൾ, രകാപ്ര, എന്നിവ രവയിലത്തിട്ടുണകുന്നതു ശ്രദ്ധദ്ദയാരട 
രെയ്യുക 

വാഴ പച്ചകറികൾ എന്നിവ താങ്ങുകൾ നല്കി സുംെക്ഷികുക. 



 

രനലല് വളർച്ചാ  
ഘട്ടും 

ഓല െുെുട്ടിപ്ുഴു 

 

മുള്ളുള്ള  കമ്പു രനദ്ദലലാലകൾകിടയിലൂരട വലിച്ച ്
െുെുളുകൾ തുറകുക. തണൽ വീഴുന്ന 
സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണും കൂടുതലായിെികുും.   
നനട്രജൻ വളങ്ങൾ അമിതമായി ഉപദ്ദയാഗികെുത്. 

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

രതങ്ങ്       വിവിധ ഘട്ടും കടെീയൽ

 

രെക് സാദ്ദകാണദ്ദസാൾ 25 മിലലി/25 ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ കലർത്തി തടത്തിൽ 
ഒഴിച്ച് രകാടുകുക.  

ഒൊഴ്ചയ്ക്ക് ദ്ദശഷും കുമ്മായും 2 കിദ്ദലാ ഒെു രതങ്ങിന ്
എന്ന ദ്ദതാതിൽ നൽകുക.  

വീണ്ടുും മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ദ്ദശഷും, പ്രതിദ്ദൊധ ദ്ദശഷി  
വർധിപ്ികാൻ രപാട്ടാഷ് 1 കിദ്ദലാ ഒെു രതങ്ങിന ്
എന്ന ദ്ദതാതിൽ അധികമായി നൽകുക. 

രതങ്ങ് വിവിധ ഘട്ടും മൊളി 

 

മൂരപ്ത്തിയ ദ്ദതങ്ങകൾ മുഴുവൻ പറിരച്ചടുത്ത,്  
മാറ്റിയ ദ്ദശഷും,  ഒെു ശതമാനും വീെയമുള്ള 
ദ്ദബാർദ്ദ ാ മിശ്രിതും കുലകളിലുും ഇലകളിലുും 
തളിച്ച് രകാടുകുക 

വാഴ വിവിധ ഘട്ടും         തടതുെപ്ൻ വണ്ട ് 

 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശുെിതവും പാലികുക. അസുഖും 
ബാധിച്ച രെടികൾ തീയിട്ടു നശിപ്ികുക. 
ബയൂദ്ദവറിയ ബസിയാന എന്ന മിത്ര കുമിൾ 5 , 6 , 7 
മാസങ്ങളിൽ  ഒെു ലിറ്ററിന് 20 ഗ്ാും എന്ന ദ്ദതാതിൽ 
കലകി ഒഴിച്ച് രകാടുകുക 

കാദ്ദബജ് വിവിധ ഘട്ടും ബ്ലാക് ദ്ദറാട്ട് 

   

കായ്ച്ച്ചു തുടങ്ങിയതിനു ദ്ദശഷും എലലാ ആഴ്ചകളിലുും 
2% വീെയമുള്ള സുദ്ദ ാദ്ദമാണാസ് ലായനി തളിച്ച് 
രകാടുകുന്നത് ദ്ദൊഗ ബാധരയ രെറുകൻ 
സൊയികുും. 

മുളക്   വളർച്ചാ 
ഘട്ടും 

ഇലപ്ുള്ളി ദ്ദൊഗും  

 

മാദ്ദങ്കാസബ് അരലലങ്കിൽ സാഫ്  ഒെുലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ െണ്ടു ഗ്ാും വീതും  എന്നദ്ദതാതിൽ 
കലർത്തി തയ്യാറാകി തളികുക 



 

 
ഒപ്/്- 

ദ്ദനാ ൽ ഓഫീസർ 
 ഗ്ാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ ദ്ദസവ പദ്ധതി    

ഇളവൻ/ 
രവള്ളെി വർഗ്ഗ 
പച്ചകറികൾ   

കായ 
പിടികുന്ന  
ഘട്ടും 

കായ െീച്ചൽ  

 

ഒെുലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ ഒെു മിലലിലിറ്റർ 
ടയൂബരകാണദ്ദസാൾ എന്നദ്ദതാതിൽ കലർത്തി 
തയ്യാറാകിയ കുമിൾ നാശിനി  തളികുക 

ജാതി കായ 
പിടികുന്ന  
ഘട്ടും 

കായ/ഇലപ്ുള്ളി ദ്ദൊഗും  

 

0.2% ( ഒെുലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ െണ്ടു ഗ്ാും വീതും) 
വീെയമുള്ള ദ്ദകാപ്ർ ഓക്സീ ദ്ദലാനറ ്  ലായനി  
തളികുക 

ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ വിവിധ ഘട്ടും മൂടുെീയൽ നീർവാർച്ച സൗകെയും ഏർരപ്ടുത്തുക. ദ്ദബാർദ്ദ ാ 
മിശ്രിതും 1 % തടത്തിൽ ഒഴിച്ച് രകാടുകുക 

കവുങ്ങ ് വിവിധ ഘട്ടും കട െീയൽ 

 
 

ഒെുലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ െണ്ടു മിലലിലിറ്റർ 
രെക്സരകാണദ്ദസാൾ എന്നദ്ദതാതിൽ കലർത്തി 
തയ്യാറാകിയ കുമിൾ നാശിനി കവുങ്ങിൻ 
തടത്തിൽ കുതിർകുക . 

 


