
      

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
 (പ്രാബലയും: 2020 നവുംബർ 25 മുതൽ നവുംബർ 29 വരെ) 

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

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്ുും സുംയുക്തമായി പുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. പിന്നിട്ട അഞ്ച്  േിവസരത്ത കാലാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച ്േിവസങ്ങളിദ്ദലകുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 28.11.2020 29.11.2020 

മഴ, മി.മീ 0 0 0.5 0 0 

കൂടിയ താപനില, °C 32 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 21 21 21 21 21 

കൂടിയ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 85 85 85 85 85 

കുറഞ്ഞ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 65 65 65 65 65 

കാറ്റിരെ ദ്ദവ ത, കി.മീ/മണികൂർ 4 4 4 2 4 

കാറ്റിരെ േിശ, ഡിഗ്രി 230 270 320 230 180 

ദ്ദമഘ വിനയാസും, ഒക്ടാ 2 3 2 2 5 

 സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

വിള  ഘട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

രപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങ

ൾ 

ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒറ്റരപ്ട്ട മഴ ലഭിദ്ദേകുും.  

രനലല്, റബ്ബർ,  രകാപ്ര  എന്നിവ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് ഉണകുന്നരതങ്കിൽ വവകുദ്ദന്നെങ്ങളിൽ   
മഴനനയാത്തിടദ്ദത്തകു മാറ്റി രവകുക 

രനലല് 

 

വിവിധ ഘട്ടും 

 
  ഇലകെിേിൽ 20 ഗ്രാും പേ ചാണകും ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ കലകി 

രതളിരയടുത്തു തളികണും. ബ്ലീേിങ ് പൗഡർ 
കിഴികളിലാകി (ഏകറിന് 2 കിദ്ദലാ എന്ന 
ദ്ദതാതിൽഎന്ന ദ്ദതാതിൽ   പാടദ്ദത്തകു രവള്ളും 
കയറുന്ന ഇടങ്ങളിൽ  നിദ്ദക്ഷപികുക. 
ദ്ദൊ ാധികയും ഉരെങ്കിൽ  സ്ട്രെപ്റദ്ദറ്റാവസക്ലിൻ 
(ഏകറിന് 30 ഗ്രാും 200 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 
ദ്ദതാതിൽ കലർത്തി)  തളികുക. 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/ രക.എസ്.ഡി.94/2020 തീയ്യതി: 24/11/2020 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറ്റിരെ ദ്ദവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

0.0 25.0 – 30.0 18.5 – 23.5 81– 96 01-06 



രനലല് വിവിധ ഘട്ടും ഓല ചുെുട്ടിപ്ുഴു 

 

മുള്ളുള്ള  കമ്പു രനദ്ദലലാലകൾകിടയിലൂരട വലിേ ്
ചുെുളുകൾ തുറകുക. തണൽ വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ 
ആക്രമണും കൂടുതലായിെികുും.   വനെജൻ 
വളങ്ങൾ അമിതമായി ഉപദ്ദയാ ികെുത്. 

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

രതങ്ങ് 

 

വിവിധ ഘട്ടും കെിക് രപാഴിേിൽ           

 

കെിക് രപാഴിേിൽ കാണുകയുും രപാഴിഞ്ഞു 
വീഴുന്ന മേിങ്ങയുരട രമാത്തിനു ചുറ്റുും കൃതയമായ 
അതിെുകളുള്ള അൽപ്ും കുഴിഞ്ഞ പാടുകൾ 
കാണുകയുും ആരണങ്കിൽ څകാലിക്സിൻ 1 چ  മിലലി .1 ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ  ദ്ദചർത്തിളകിയ 
ലായനിയിൽ څഅദ്ദഗ്രാരവറ്റ്چ പശ ഒെു മിലലി ലിറ്റർ 
വീതും കലർത്തി കുലകളിൽ തളികണും . 

പേകറികൾ രവള്ളെി വർ  
വിളകൾ:- 
കായ 
പിടികുന്ന 
ഘട്ടും 

കായീേ

 

ദ്ദതാട്ടങ്ങളിൽ ഫിറദ്ദമാണ് രകണികൾ സ്ഥാപികുക. 
ഫിറദ്ദമാണ് രകണികൾ നീദ്ദലശവെും കാർഷിക 
ദ്ദകാദ്ദളജിൽ ലഭയമാണ.്(ദ്ദഫാണ്: 04672 280 616) 

2 മിലലി മാലത്തിദ്ദയാണ് കീടനാശിനി ഒെു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ ലയിപ്ിേ് ഈേകരള 
ആകർഷികുന്നതിനായി 10 ഗ്രാും ശർകെ കൂടി 
ദ്ദചർത്തിളകി ഇലകളുരട അടിവശങ്ങളിൽ തളികുക. 

രവള്ളെി 
വർഗ വിള 

വിവിധ ഘട്ടും മൃേുദ്ദൊമ പൂപ്ൽ ദ്ദൊ ും 

 

രവള്ളെി വർഗ വിളകളിൽ മൃേുദ്ദൊമ പൂപ്ൽ ദ്ദൊ ും 
പടൊൻ സാധയത.   മുൻ കെുതലായി 
മാദ്ദങ്കാരസബ്ണ്ണڅ 2 چ  ഗ്രാും ഒെു ലിറ്റർ രവളളത്തിൽ 
എന്ന ദ്ദതാതിൽ തയ്യറാകി ഇലകളുരട ഇെു വശത്തുും 
തളികുക.  ദ്ദൊ ും കാണുകയാരണങ്കിൽ 
അദ്ദകാമിൻڅ 3  چ  മിലലി. ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 
അനുപാതത്തിൽ 15 േിവസ ഇടദ്ദവളകളിൽ മൂന്നു 
തവണ തളികുക. ദ്ദൊ ബാധിത ഇലകൾ 
പറിരേടുത്ത് തീയിട്ട് നശിപ്ികുക. 

വാഴ വിവിധ ഘട്ടും         തടതുെപ്ൻ വെ ് 

 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശുചിതവും പാലികുക. ബയൂദ്ദവറിയ 
ബസിയാന എന്ന മിത്ര കുമിൾ 5 , 6 , 7 മാസങ്ങളിൽ  
ഒെു ലിറ്ററിന് 20 ഗ്രാും എന്ന ദ്ദതാതിൽ കലകി തടയിൽ 
തളികുക. 

കീട ബാധ ഉൊയാൽ ആക്രമണരത്ത 
തുടർന്നുൊയ േവാെങ്ങളിൽ ഫിദ്ദപ്രാനിൽ 0.015% 

(ഫിദ്ദപ്രാനിൽ 5 SC, 3 മിലലി/ ലിറ്റർ) ഒഴിേ് രകാടുകുക.  

മാവ് കായ 
പിടികുന്ന 
ഘട്ടും 

കായീേ 

 

െെടി  ആഴത്തിൽ കുഴി ഉൊകി    അതിൽ നിലത്തു 
വീണു കിടകുന്ന മാങ്ങകൾ ഇട്ടു മൂടുക. 

ദ്ദതാട്ടങ്ങളിൽ ഫിറദ്ദമാണ് രകണികൾ (@ 1 

trap/15രസെ്സ്)  സ്ഥാപികുക. 

 
ഒപ് ്/- 

ദ്ദനാഡൽ ഓഫീസർ 
 ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ  ദ്ദസവ പദ്ധതി    


