
 

  

 കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
(പ്രാബലയും: 04.08.2021 മുതൽ 08.08.2021 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 04-08-2021 05-08-2021 06-08-2021 07-08-2021 08-08-2021 

മഴ, മി.മീ 18 16 18 14 9 

കൂടിയ താപനില, °C 30 30 30 30 30 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 24 24 24 24 24 

കൂടിയ ആപപക്ഷിക ആർദ്രത, % 97 97 97 97 97 

കുറഞ്ഞ ആപപക്ഷിക ആർദ്രത, % 77 77 77 77 77 

കാറ്റിന്ററ പേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ 10 12 10 12 12 

കാറ്റിന്ററ രിശ, ഡിദ്ഗി 270 270 270 290 270 

പമഘ േിനയാസം, ഒക്ടാ 8 8 8 8 7 

 സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

റപാതു 
നിർപേശങ്ങൾ 

മിതമായ മഴ ലഭികുും. ഒറ്റരപ്ട്ട ശക്തിദ്ദയറിയ മഴയുണ്ടാദ്ദയകുും. 

നിലവിരല വർധിത അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രതയുും ഒപ്ും അധികെിച്ച താപ സൂചികയുും 
രതങ്ങിലുും ഫലവൃക്ഷങ്ങളിലുും   ാദ്ദനാഡർമ മൂലമുള്ള വാട്ടും, കവുങ്ങിൽ മഹാളി, 
കുെുമുളകിന് ദ്രുതവാട്ടും, വാഴയിൽ മാണ അഴുകൽ തുടങ്ങിയ ദ്ദൊ ങ്ങൾ 
പടെുന്നതിനുള്ള സാഹചെയമാകുും. 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിക്കോട്/ കെ.എസ്.ഡി. 62/2021 തീയ്യതി: 03/08/2021 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറ്റിരെ ദ്ദവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

55.4 30.0 – 31.0 23.0 – 26.0 75 - 96 2.7 – 5.1 



 

റപാതു 
നിർപേശങ്ങൾ 

രനലല് വവകി (പറിച്ചു) നട്ടയിടങ്ങളിൽ  രചനപ്ു രപാട്ടുന്ന സമയമായി.  വയലുകളിൽ ജല 
നിർ മന ചാലുകളിരല കളകളുും മറ്റു തടസ്സങ്ങളുും  പൂർണമായി നീകും രചയ്യുക.  ഒെു 
അതയാവശയ ഘട്ടും വന്നാൽ എളുപ്ും തുറകാൻ പറ്റുന്ന െീതിയിലുള്ള തടയണകൾ  മാത്രദ്ദമ 
പാടുള്ളൂ.  

രനലല് പറിച്ചു  നട്ടു മൂന്നു ആഴ്ചയായാൽ െണ്ടാും തവണരത്ത കുമ്മായും ദ്ദചർകുക. 
കുമ്മായും ദ്ദചർത്ത്  48  മണികൂർ കഴിയുദ്ദപാൾ രവള്ളും വാർത്ത് മണ്ണിൽ വായു സഞ്ചാെും 
വെുത്തുന്നത്  മണ്ണിരല അമ്ലതവും കുറയുതിനുും രചനപ്ുകളുരട എണ്ണും വർദ്ധികുന്നതിനുും 
സഹായകെമാകുും. 

കുമ്മായും ദ്ദചർത്ത് ഒന്ന് െണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ദ്ദശഷും മാത്രും ൊസവളും നൽകുക. 

ഹ്രസവകാല മൂപ്ുള്ള ഇനങ്ങൾകു പറിച്ചു നട്ടതിന് ദ്ദശഷും നാലാമരത്ത ആഴ്ചയിലുും മേയകാല 
മൂപ്ുള്ള ഇനങ്ങൾക് പറിച്ചു നട്ടതിന് ദ്ദശഷും അഞ്ചാമരത്ത ആഴ്ചയിലുും െണ്ടാും  ഡു 
ൊസവളും ദ്ദചർകുക.  ൊസവളും ദ്ദചർകുന്ന സമയത്തു  പാടരത്ത രവള്ളും ഒെു നൂൽ കനും  
മാത്രും നിൽകത്തക വിധും താഴ്ത്ത്തി  ജല ആ മന-നിർ മന നാളികൾ അടകുക.. വളും 
ദ്ദചർകുന്നതിന്  മുദ്ദന്ന കളകരളലലാും നീകും രചയ്യുക.   വളും ദ്ദചർത്ത്  48  മണികൂറിനു 
ദ്ദശഷും  5 രസ. മീ വരെ ജലനിെപ്് ക്രദ്ദമണ ഉയർത്തുക.  ജലനിെപ്് നിലനിർത്തിയിരലലങ്കിൽ 
കളകളുരട ശലയും െൂക്ഷമാകുും. 

രനലല് വവകി 
നട്ടയിടങ്ങളി
ൽ രചനപ്ു 
രപാട്ടുന്ന 
സമയും  

െണ്ടാും  ഡു വളപ്രദ്ദയാ ും  രസെിന് ഒെു കിദ്ദലാ ഗ്ാും വീതും െണ്ടാും തവണരത്ത 
കുമ്മായും ദ്ദചർകുക.  

ഒൊഴ്ചയ്ക്ക് ദ്ദശഷും ഹ്രസവകാല മൂപ്ുള്ള ഇനങ്ങൾക്  
രസെിന്  300  ഗ്ാും  യൂറിയയുും 120  ഗ്ാും രപാട്ടാഷുും 
ദ്ദചർകുക. മധയകാല മൂപ്ുള്ള ഇനങ്ങൾക്  രസെിന ് 
260 ഗ്ാും  യൂറിയയുും 150 ഗ്ാും രപാട്ടാഷുും 
ദ്ദചർകുക. 

രനലല് ധാനയും 
നിറയുന്ന 
പെുവും 

 

തവിട്ടു പുള്ളികുത്ത ്
 

 

രഹക്സരകാണദ്ദസാൾ  (2 മിലലി ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ)  
ഇലകളിൽ  തളികുക.   

രതങ്ങുൾപ്രട
യുള്ള വൃക്ഷ 
വിളകൾ 

വിവിധ ഘട്ടും 

 

 ാദ്ദനാഡർമാ വാട്ടും 

 

വിളകളുരട തടിയിൽ കാണുന്ന കൂണ് ദ്ദപാലുള്ള  

പൂപ്ലിരെ ഭാ ങ്ങൾ നീകും രചയ്തു 

രഹക്സരകാണദ്ദസാൾ (3 മിലലി ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ ) 

ലായനി  പുെട്ടുക.  ഇദ്ദത െീതിയിൽ തയ്യാറാകിയ  

ലായനി തടത്തിലുും നന്നായി കുതിർകുക.   



 

കുെുമുളക ് വിവിധ ഘട്ടും വാട്ടും 

 

റീദ്ദഡാമിൽ (2ഗ്ാും  ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 
ദ്ദതാതിൽ)  അരലലങ്കിൽ ദ്ദകാപ്ർ ഓക്സീ ക് ദ്ദളാവറഡ ് 
(3ഗ്ാും  ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ) 
തളികുക. ഇദ്ദത െീതിയിൽ തയ്യാറാകിയ ലായനി 
അഞ്ചു ലിറ്റർ വീതും ഓദ്ദൊ വള്ളിയുരടയുും ചുവട്ടിരല 
മണ്ണിൽ കുതിർകുകയുും രചയ്യുക 

രവണ്ട   വിവിധ ഘട്ടും തണ്ടുതുെപ്ൻ  ദ്ദവരപ്ണ്ണ മിശ്രിതും 5 ശതമാനും 15 ഓ 20 േിവസും 
ഇടദ്ദവളകളിൽ തളിച്ച് രകാടുകുക. അരലലങ്കിൽ 
കവിനാൽദ്ദഫാസ് 2 മിലലി ഒെു 10 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
കലകി തളികുക 

 

 

 
ഒപ്/്- 

ദ്ദനാഡൽ ഓഫീസർ 
 ഗ്ാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ ദ്ദസവ പദ്ധതി    


