
      

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
 (പ്രാബലയും: 2020 ഒകദ്ദടാബർ 24 മുതൽ ഒകദ്ദടാബർ 28 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 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 

മഴ, മി.മീ 1 0.1 0.1 10 10 

കൂടിയ താപനില, °C 32 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 24 24 24 24 24 

കൂടിയ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 97 97 97 97 97 

കുറഞ്ഞ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 65 65 65 65 65 

കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത, കി.മീ/മണികൂർ 4 10 12 8 10 

കാറ്റിരെ േിശ, ഡിഗ്രി 230 200 230 270 270 

ദ്ദമഘ വിനയാസും, ഒക്ടാ 7 6 6 8 8 

 സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

വിള  ഘട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

രപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഇടിദ്ദയാടു കൂടിയ മഴ രപയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉച്ചതിെിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ പാടത്തു ദ്ദജാലി 
രെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധികുക.  കന്നുകാലികരള തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ദ്ദമയാൻ വിടെുത്.  

വാഴ വിവിധ്ഘട്ടും ഇലപ്ുള്ളി ദ്ദൊഗും  

 

ദ്ദൊഗും ബാധ്ിച്ച ഇലകൾ രവട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടു 
നശിപ്ികുക. ഒൊഴ്ചകുള്ളിൽ തരന്ന ഒെു 
ശതമാനും ദ്ദബാർദ്ദഡാമിശ്രിതും ലിറ്ററിന് ഒെു മിലലി 
പശ കൂടി ദ്ദെർത്ത് തളികുക.  

ദ്ദൊഗും അധ്ികെികുന്നുരവങ്കിൽ 
രപ്രാപികാദ്ദനാദ്ദസാൾ 25 EC ഒെു മിലലി ഒെു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ ദ്ദനർപ്ിച്ച ്  
തളികുക 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/രക.രക.ഡി. 85/2020 തീയ്യതി: 23/10/2020 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

52.6 31.4 – 33.2 24.0 – 24.8 67– 97 0-10 



കുെുമുളക ് വിവിധ് ഘട്ടും െീച്ചൽ ദ്ദൊഗും

 

മുൻകെുതലായി ് രൈകദ്ദകാഡർമ സമ്പു്ടമമാകിയ 
ദ്ദവപ്ിൻ പിണ്ണാക്-ൊണക മിശ്രിതും 150 ഗ്രാും വീതും 
തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ദ്ദെർത്തിളകുക.  

ദ്ദൊഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ 
രറദ്ദഡാമിൽ െണ്ടു ഗ്രാും ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
എന്ന ദ്ദതാതിൽ കലർത്തി തടത്തിരല മണ്്ണ 
കുതിർകുക.   

ഇലകളിൽ െീച്ചൽ കാണുകയാരണങ്കിൽ ഇദ്ദത 
മിശ്രിതും ഇലകളിലുും തണ്ടിലുും തളികുക. 

കുെുമുളക ് കായ്ക്കുന്ന 
സമയും 

രപാള്ളു കീടവുും ദ്ദൊഗവുും

 

മുൻകെുതലായി ഒെു ശതമാനും വീെയമുള്ള 
ദ്ദബാർദ്ദഡാ മിശ്രിതത്തിൽ 2 മിലലി കവിനാൽദ്ദ ാസ ്
ദ്ദെർത്ത് തളികുക. 

ആക്രമണും െൂക്ഷമാരണങ്കിൽ 
രെക്സരകാണദ്ദസാൾ ഒെു മിലലി.-ഉും 
രഡൽറ്റാരമത്രിൻ അെ മിലലി.-ഉും ഒെു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ തയ്യാറാകിയ 
ലായനി തളികുക 

കശുമാവ് പുതുതായി 
നട്ട 
്തകൾ   

ദ്ദതയില രകാതുകുും 
അനുബന്ധ പൂപ്ൽ 
ദ്ദൊഗങ്ങളുും 

 

മുൻകെുതലായി ഒെു ശതമാനും വീെയമുള്ള 
ദ്ദബാർദ്ദഡാ മിശ്രിതത്തിൽ 2 മിലലി കവിനാൽദ്ദ ാസ ്
ദ്ദെർത്ത് തളികുക. 

തളിെിരെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ െീഞ്ഞു 
കാണുന്നുരവങ്കിൽ  രെക്സരകാണദ്ദസാൾ ഒെു 
മിലലി.-ഉും മാലത്തിദ്ദയാൺ െണ്ടു മിലലി.-ഉും ഒെു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ തയ്യാറാകിയ 
ലായനി തളികുക 

shÅcn hÀ¤ 

hnf 

വളർച്ചാ 

ഘട്ടും     

arZptcma ]q¸Â tcmKw  

 

shÅcn hÀ¤ hnf-I-fnÂ arZptcma ]q¸Â tcmKw 

]S-cm³ km[y-X.   ap³ Icp-X-embn ‘amt¦m-

sk_v®’ 2 {Kmw Hcp enäÀ shf--f-̄ nÂ F¶ 

tXmXnÂ X¿-dm¡n Ce-I-fpsS Ccp hi¯pw Xfn-

¡p-I.  tcmKw ImWp-I-bm-sW-¦nÂ ‘At¡m-an³’  
3 anÃn.- Hcp enäÀ shÅ-̄ nÂ F¶ A\p-]m-

X¯nÂ 15 Znhk CS-th-f-I-fnÂ aq¶p XhW Xfn-

¡p-I. tcmK_m[nX CeIÄ ]dns¨Sp¯v Xobn«v 

\in¸n¡pI. 

പാവയ്ക്ക വളർച്ചാ 

ഘട്ടും     

ബാകറ്റീെിയൽ വിൽറ്റ്

 

കൃഷിയിടും വൃത്തിയായി സൂക്ഷികുക. 
സ്ട്രരൈകപ്റദ്ദറ്റാ്സക്ലിൻ ഗുളിക ഒരെണ്ണും 2ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ ദ്ദെർത്ത് തളിച്ച ്
രകാടുകുക. 



കവുങ്ങ ് വിവിധ് ഘട്ടും െീയൽ 

 

ദ്ദൊഗും ബാധ്ിച്ച ഇലകൾ രവട്ടി മാറ്റുക.അദ്ദകാമിൻ 
8മിലലി 1ലി.രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ പശ 
ദ്ദെർത്ത് 25 േിവസരത്ത ഇടദ്ദവളയിൽ  തളികുക. 
അരലലങ്കിൽ ദ്ദൊഗും വൊതിെികാനായി 
രകാ്സഡ് 2ഗ്രാും ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 
ദ്ദതാതിൽ തളികുക. കുമ്മായും 1കിഗ്രാും ഒെു 
കവുങ്ങിന് എന്ന ദ്ദതാതിൽ 
നൽകുക(മഴകാലത്തിനു മുൻപുും ദ്ദശഷവുും 
െണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി 500 ഗ്രാും ഒെു കവുങ്ങിന് എന്ന 
ദ്ദതാതിൽ). 

 
 
 

ഒപ് ്/- 
ദ്ദനാഡൽ ഓ ീസർ 

 ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ  ദ്ദസവ പദ്ധതി    


