
4/16/2021 District Advisory

https://agromet.imd.gov.in/index.php/Download_advisory/pdf_reg_district_advisory?dn_states=32&dn_dist=591&from=2021-04-16 1/2

�ഗാമിൻ കൃഷി മ aus സം
േസവ

ഇ�� കാലാവ�ാ വകു�്
േകരള കാർഷിക സർവകലാശാല

അേ�ഗാെമ�് ഉപേദശക ബു��ിൻ
തീയതി : 16-04-2021

േകാഴിേ�ാട്(േകരളം) കാലാവ�ാ �പവചനം - �പസി�ീകരി�ത് :2021-04-16 ( അടു� 5
ദിവസ�ളിൽ 8:30 IST വെര സാധുവാണ)്

ಹ�ಾ�ಾನ ಅಂಶ 2021-04-
17

2021-04-
18

2021-04-
19

2021-04-
20 2021-04-21

മഴ (മി�ീമീ�ർ) 7.0 2.0 2.0 1.0 5.0

ടിമാ��് (° C) 33.0 34.0 35.0 35.0 35.0

ടിമിൻ (° C) 26.0 26.0 25.0 26.0 26.0
RH I (%) 98 98 98 98 98
RH II (%) 65 65 65 65 65
കാ�ിെ�� േവഗത
(കിേലാമീ�ർ)

6.0 8.0 6.0 6.0 8.0

കാ�ിെ�� ദിശ (ഡി�ഗി) 250 270 250 270 270

�ൗഡ് കവർ (ഒ��) 6 8 7 6 6
 

കാലാവ� സം�ഗഹം / അേലർ�്:
 
ഒ�െ��യിട�ളിൽ മഴ ലഭി�ും
 

െപാതു ഉപേദശം:
 
േവനൽ മഴകൾ െപാതുെവ ധാരാളം െവ�ം ഉൾെ�ാ�ു�വയായിരി�ും.
ഇവ മ�ിൽ സംഭരി�ാൻ കഴി�ാൽ വരൾ�െയ െചറു�ൻ വളെരയധികം
സഹായകമാകും. മഴ�ുഴികളിൽ തൂർ�ു േപായവ വീെ�ടു�ുക.
വിളകളുെട തട�ിൽ കരിയിലകൾ ഉപേയാഗി�് പുതയിടുക. വൃ�
വിളകൾ�് വളം േചർ�തിന് േശഷം മുഴുവനായും മൂടാ� തട�ൾ ന�
ജലസംഭരണികൾ കൂടിയാണ്. പറ�ിൽ ഒലി�ു േപാകു� െവ�ം ചാലുകൾ
എടു�ു ഇതിേല�് തിരി�ു വിടു�ത് ന�ായിരി�ും.
 

SMS ഉപേദശം:
 
ഒ�െ�� മഴ: വി�്, റ�ർ, കശുവ�ി, മ�ൾ, െകാ�പ ഉ����ൾ
�ശ�ാപൂർവം െവയില�ി�ുണ�ുക

വിള നിർ�ി� ഉപേദശം:
 
വിള വിള നിർ�ി� ഉപേദശം
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വിള വിള നിർ�ി� ഉപേദശം

അരി

െന�്: വിരു�ൂ (ഒ�ാം വിള) : നിലെമാരു�ൽ: മാർ�് 9 മുതൽ
ര�ാ� �കളിൽ മഴ ലഭി�ുെമ�് �പവചി�ിരി�ു� സാഹചര��ിൽ
െപാടി വിത അവലംബി�ു�വർ പാടം ഒരു�ു�തിനു� ഒരു��ൾ
ആരംഭി�ുക.

മ�ു�വ (മ�് / ഭൂമി ഒരു�ൽ) നിർ�ി� ഉപേദശം:
 
മ�ു�വ (മ�് /
ഭൂമി ഒരു�ൽ)

മ�ു�വ (മ�് / ഭൂമി ഒരു�ൽ) നിർ�ി� ഉപേദശം

സസ�സംര�ണ

െത�്/കവു�്: വാ� േരാഗം: േകാ�ർ ഓ��ീ േ�ാൈറഡ്
അെ��ിൽ SAAF 2 �ഗാം ഒരു ലി�ർ െവ��ിൽ അെ��ിൽ
േകാൺടാഫ് 2 മി�ി ഒരു ലി�ർ െവ��ിൽ എ�ാ
േതാതിൽ കലർ�ി ത�ാറാ�ിയ ലായനി തളി�ുക

നിലെമാരു�ൽ

ഇ�ി/മ�ൾ:ശ��കീട�ൾ: നടു�തിനു മുൻേപ
വി�ി�ി മാല�ിേയാൺ ലായനിയിൽ ( 3 മി�ി ഒരു ലി�ർ
െവ��ിൽ എ� േതാതിൽ ത�ാറാ�ിയത്) മു�തു
മിനു�ു േനരം മു�ി വ�ു തണല�ി�ുണ�ുക

സസ�സംര�ണ

െവ�രിവർഗ വിളകൾ മൃദുേരാമ പൂ�ൽ േരാഗം:
മാേ�ാെസബ് 3 �ഗാം ഒരു ലി�ർ െവ��ിൽ എ�
േതാതിൽ ആ�� േതാറും തളി�് െകാടു�ുക.േരാഗം
കാണുകയാെണ�ിൽ അേ�ാമിൻ 3 മി�ി ഒരു ലി�ർ
െവ��ിൽ എ� അനുപാത�ിൽ 15 ദിവസ
ഇടേവളകളിൽ മൂ�ു തവണ തളി�ുക.േരാഗബാധിത
ഇലകൾ പറിെ�ടു�ു തീയി�ു നശി�ി�ുക.


