
  

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
(പ്രാബല്യം: : 07.12.2022 മുതൽ 11.12.2022 വരെ) 

 

 കാസറഗ ാഡ് ജില്ല 
ഗകെള കാർഷിക സർവ്വകല്ാശാല് പ്രാഗേശിക കാർഷിക  ഗവഷണ ഗകപ്രം 

രില്ിഗകാട്-ഉം ഇന്ത്യ കാല്ാവസ്ഥാ വകുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. രിന്നിട് അഞ്ച് േിവസരത്ത കാല്ാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളിഗല്കുള്ള കാല്ാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 
07-12-2022 08-12-2022 09-12-2022 10-12-2022 11-12-2022 

മഴ, മി.മീ 0 0 0.1 1 0.1 

കൂടിയ താരനില്, °C 36 36 36 36 36 

കുറഞ്ഞ താരനില്, °C 25 25 25 25 25 

കൂടിയ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 93 93 93 93 93 

കുറഞ്ഞ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 75 75 75 75 75 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, കി.മീ/മണികൂർ 3 5 5 5 6 

കാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ് ി 270 270 270 340 320 

ഗമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 3 4 7 8 5 

 സി. കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/ കക.എസ്.ഡി.97/2022 തീയ്യതി: 06/12/2022 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താരനില്, °C 

കുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആഗരക്ഷിക 
ആർപ്േത, % 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

0.0 32.0 – 33.5 22.5 – 24.0 65.0 – 96.0 00.9 – 1.3 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

തീവ്രത കുറഞ്ഞതതോ അല്ലെങ്കിൽ സോധോരണ മഴത ോ ലഭിക്ുും ** 

സോധോരണ  മഴ (ഇരുപത്തിനോലു മണിക്ൂറിൽ 2 .5  മിലെി മുതൽ  64.4  മിലെി വല്ര)   ലഭിക്ുും.  

. പകൽസമ ങ്ങളിൽ കൂടി  ഊഷ്മോവുും (33°C) രോത്രികളിൽ കുറഞ്ഞ തോപ 

നില ുും(24°C)   അനുഭവല്െടുും.  

ഉ ർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത ുും അനുഭവല്െടുും (76%  നും  90% നും  ഇടയിൽ).   



കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

മഴ ലഭിക്ോൻ സോധയത ുണ്ട.് ല്നലെ്, ല്കോപ്ര, റബ്ബർ തപോലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ല്വ ിലത്തിട്ടു 
ഉണകോത്തിരിക്ുക.  

വോഴ  തപോലുള്ള മൃദുകോണ്ഡവുും എളുെത്തിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതുമോ  വിളകൾക്് തോങ്ങുകൾ 
നൽകി സുംരക്ഷിക്ുക  

പുതുതോ ി നട്ട തതകല്ള   വോഴ ില, ല്തതങ്ങോല എന്നിവ ല്കോണ്ട് ല്പോതിഞ്ഞു ല്തക്ൻ ല്വ ിലിൽ 
നിന്നുും സുംരക്ഷിക്ുക.  

വീണുകിടക്ുന്ന തതങ്ങോ, അടക് എന്നിവ പൂർണമോ ുും നീക്ും ല്െയ്യുക. തരോഗും വന്നു നശിച്ച 
മരങ്ങൾ പൂർണമോ ുും മുറിച്ചുമോറ്റി തീ ിട്ടു നശിെിക്ണും.  

ഇലകരിച്ചിൽ വോട്ടും മുതലോ  പൂെൽ/ ബോക്ടീരി   തരോഗങ്ങൾ അധികരിതച്ചക്ോും.  തരോഗബോധ ുല്ട 
പ്രോരുംഭ ദശ ിൽ തല്ന്ന നി ന്ത്രണ മോർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബിക്ുക. 

ല്നലെ് വിവിധ 
ഘട്ടും 

കുഴൽ പുഴു കരി ഓ ിതലോ മല്െെത ോ മുക്ി  ഒരു ക ർ 
ല്നതലെോലകളുല്ട മുകളിലൂല്ട വലിച്ചു പുഴുക്ല്ള 
ല്വള്ളത്തിതലക്് തള്ളി ിട്ടു ല്വള്ളും വോർത്തു 
കള ുക. പോടത്തു ല്വള്ളും വോർത്തതിന് തശഷും 
മല്െെ 1  L / അറക് ല്പോടി/ 25  kg മണൽ 
ഒതരക്റിതലക്് വിതറുക   
 

ല്നലെ് വളർച്ചോ  
ഘട്ടും 

ഓല െുരുട്ടിെുഴു 

 

മുള്ളുള്ള  കമ്പു ല്നതലെോലകൾക്ിട ിലൂല്ട വലിച്ച ്
െുരുളുകൾ തുറക്ുക. തണൽ വീഴുന്ന 
സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണും കൂടുതലോ ിരിക്ുും.   
തനട്രജൻ വളങ്ങൾ അമിതമോ ി ഉപത ോഗികരുത്. 

ആക്രമണും രൂക്ഷമോല്ണങ്കിൽ മോത്രും ‘ല്കോറോല്ജൻ’  
3 മിലെി പത്ത ് ലിറ്റർ ല്വള്ളത്തിൽ എന്നതതോതിൽ 
കലർത്തി തളിക്ുക. 

ല്വള്ളരിവർഗ 
വിളകൾ 

വിവിധ 
ഘട്ടും 

മൃദുതരോമ പൂെൽ തരോഗും  മോതങ്കോല്സബ്  3 ഗ്ോും ഒരു ലിറ്റർ ല്വള്ളത്തിൽ എന്ന 
തതോതിൽ ആഴ്ച തതോറുും തളിച്ച് ല്കോടുക്ുക.തരോഗും 
കോണുക ോല്ണങ്കിൽ അതക്ോമിൻ 3 മിലെി ഒരു ലിറ്റർ 
ല്വള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപോതത്തിൽ 15 ദിവസ 
ഇടതവളകളിൽ മൂന്നു തവണ 
തളിക്ുക.തരോഗബോധിത ഇലകൾ പറില്ച്ചടുത്തു 
തീ ിട്ടു നശിെിക്ുക. അല്ലെങ്കിൽ 
തപറോതളോസ്ടതട്രോബിൻ  5 മിലെി ഒരു ലിറ്റർ 
ല്വള്ളത്തിൽ എന്നതതോതിൽ തളിക്ുക. 



ല്വള്ളരിവർഗ 
വിളകൾ 

വിവിധ 
ഘട്ടും 

ല്പോടി കുമിൾ തരോഗും 

 
 

മോതങ്കോല്സബ്  3 ഗ്ോും ഒരു ലിറ്റർ ല്വള്ളത്തിൽ എന്ന 
തതോതിൽ ആഴ്ച തതോറുും തളിച്ച് ല്കോടുക്ുക.തരോഗും 
കോണുക ോല്ണങ്കിൽ അതക്ോമിൻ 3 മിലെി ഒരു ലിറ്റർ 
ല്വള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപോതത്തിൽ 15 ദിവസ 
ഇടതവളകളിൽ മൂന്നു തവണ 
തളിക്ുക.തരോഗബോധിത ഇലകൾ പറില്ച്ചടുത്തു 
തീ ിട്ടു നശിെിക്ുക.  

ല്വള്ളരി വർഗ്ഗ 
വിള 

കോ  
പിടിക്ുന്ന 
ഘട്ടും 

കോ ീച്ച

 

തതോട്ടങ്ങളിൽ ഫിറതമോണ് ല്കണികൾ സ്ഥോപിക്ുക.  

2 മിലെി മോലത്തിത ോണ് കീടനോശിനി ഒരു ലിറ്റർ 
ല്വള്ളത്തിൽ ല ിെിച്ച് ഈച്ചകല്ള 
ആകർഷിക്ുന്നതിനോ ി 10 ഗ്ോും ശർക്ര കൂടി 
തെർത്തിളക്ി ഇലകളുല്ട അടിവശങ്ങളിൽ 
തളിക്ുക. 

 

മത്തൻ  കോ ിക 
വളർച്ചോ 
ഘട്ടും   

മത്തൻ വണ്ട്

 

മോലത്തിത ോണ് 50 ECകീടനോശിനി മൂന്നു മിലെി ഒരു 
ലിറ്റർ ല്വള്ളത്തിൽ എന്ന തതോതിതലോ അല്ലെങ്കിൽ  
മോലത്തിത ോണ് 50 EC രണ്ടു മിലെി നോല് മിലെി 
തവല്െെത ോല്ടോെും  ഒരു ലിറ്റർ ല്വള്ളത്തിൽ  
എന്ന തതോതിതലോ തയ്യോറോക്ി  കീടനോശിനി 
തളിക്ുക. 

മോലത്തിത ോണ് 50 ECകീടനോശിനി മൂന്നു മിലെി ഒരു 
ലിറ്റർ ല്വള്ളത്തിൽ എന്ന തതോതിൽ കലർത്തി 
തയ്യോറോക്ി  ലോ നി മെിൽ കുതിർക്ുക ുും 
ല്െയ്യുക.  കീടനോശിനി മെിൽ കുതിർക്ുന്നതിനു 
മുൻതപ വിളകൾക്് ജലതസെനും നൽകുക. 
തളിച്ചതിനു തശഷും രണ്ടു ദിവസതത്തക്് 
ജലതസെനും ഒഴിവോക്ുക. 

പച്ചക്റികൾ വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങൾ 

നീരൂറ്റിക്ുടിക്ുന്ന കീടങ്ങൾ 

 

നി ന്ത്രിക്ുന്നതിനോ ി തവെധിഷ്ഠിത കീടനോശിനി 
4 മിലെി ഒരു ലിറ്റർ ല്വള്ളത്തിൽ എന്ന തതോതിൽ 
തയ്യോറോക്ി, പുഷ്പ്പിക്ുന്നതിന് ഒരോഴ്ച മുമ്പു വല്ര 
7 ദിവസല്ത്ത ഇടതവളകളിൽ ഇല ുല്ട 
ഇരുവശത്തുും തളിക്ുക. ആക്രമണും 
രൂക്ഷമോവുക ോല്ണങ്കിൽ അക്ടോര എന്ന 
കീടനോശിനി 10 ലിറ്റർ ല്വള്ളത്തിൽ 2 ഗ്ോും 
എന്നതതോതിൽ  തനർെിച്ച് തളിക്ുക. 



 
**മഴ അപോ  വർെ സൂെന (ദുരന്ത നിവോരണത്തിനോ ്) 

 
 

ഒപ്്/- 
ഗനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ് ാമീണ കൃഷി കാല്ാവസ്ഥ ഗസവ രദ്ധതി    

മോവ് കോ  
പിടിക്ുന്ന 
ഘട്ടും 

കോ ീച്ച 

 

രണ്ടടി  ആഴത്തിൽ കുഴി ഉണ്ടോക്ി    അതിൽ 
നിലത്തു വീണു കിടക്ുന്ന മോങ്ങകൾ ഇട്ടു മൂടുക. 

തതോട്ടങ്ങളിൽ ഫിറതമോണ് ല്കണികൾ (@ 1 

ല്കണി/15ല്സന്റ്സ)്  സ്ഥോപിക്ുക. 

 

കശുമോവ് 
 

തളിരിടു ുും 
പൂക്ുക ുും 
ല്െയ്യുന്ന 
സമ ും 

തത ിലല്കോതുകുും അനുബന്ധ 
പൂെൽ തരോഗങ്ങളുും 

 
 

തകോെർ ഓക്സീ തളോതറഡ് 3 ഗ്ോും വീതവുും 
എക്ോലക്സ ് 2 മിലെി വീതവുും ഒരു ലിറ്റർ ല്വള്ളത്തിൽ 
എന്ന തതോതിൽ തയ്യോറോക്ി  ലോ നി തളിക്ുക 

താകീത് 

(ഉടൻ നടപടികയടുകുക)  
ജാഗ്രത   

(തയ്യാറാവുക) 
ഗ്ശദ്ധ 

  (കാദ്ദതാർകുക) 
നിസ്സാരും  

(നടപടികൾ ആവശയമിലല) 


