
 

  
  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
(പ്രാബല്യം: 15.05.2021 മുതൽ 19.05.2021 വരെ) 

 കാസറഗ ാഡ് ജില്ല 
ഗകെള കാർഷിക സർവ്വകല്ാശാല് പ്രാഗേശിക കാർഷിക  ഗവഷണ ഗകപ്രം 

രില്ിഗകാട്-ഉം ഇന്ത്യ കാല്ാവസ്ഥാ വകുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്നത് 

 

 

 എ. രിന്നിട്ട നാല്   േിവസരത്ത കാല്ാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളിഗല്കുള്ള കാല്ാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 15-05-2021 16-05-2021 17-05-2021 18-05-2021 19-05-2021 

മഴ, മി.മീ 80 45 15 15 12 

കൂടിയ താരനില്, °C 32 32 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താരനില്, °C 24 24 24 24 24 

കൂടിയ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 98 98 98 98 98 

കുറഞ്ഞ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 70 70 70 70 70 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

30 26 14 18 16 

കാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ് ി 140 180 180 180 180 

ഗമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 8 8 8 8 8 

 സി. കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

രരാതു 
നിർഗേശങ്ങൾ 

അറബികടല്ിൽ െൂരം രകാണ്ടിെികുന്ന നയുന മർേം വടകു രടിഞ്ഞാറ്  
ഭാ ഗത്തക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ  2021 രമയ് 15, 16  തീയതികളിൽ 
അതിശക്തമായ  മഴ ഉണ്ടായിെികുന്നതാണ്.   

വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മഞ്ഞൾ, രകാപ്ര, വളം എന്നിവ സുെക്ഷിതമാകി 
സൂക്ഷികുക   

വാഴ രച്ചകറികൾ എന്നിവ താങ്ങുകൾ നല്കി സംെക്ഷികുക. 

കന്നുകാല്ികരള തുറന്ന സ്ഥല്ത്ത് രകട്ടിയിടുകഗയാ ഗമയാൻ അനുവേികുകഗയാ 
രചയ്യെുത്. അവരയ ശക്തി കുറഞ്ഞ ഗമൽ കൂെകൾകടിയിൽ രാർപ്ികെുത് 

കുഷിയിടങ്ങളിൽ ഗജാല്ി രചയ്യപന്നവർ ഇടിമിന്നല്ിരന പ്ശദ്ധികുക.  
മെത്തണല്ിഗല്ാ   ബല്ക്ഷയം വന്ന രകട്ടിടങ്ങളിഗല്ാ  വിപ്ശമികെുത് 

വളമിടുക, വിതയ്കുക, നടീൽ തുടങ്ങിയ കാർഷികവൃത്തികൾ കാല്ാവസ്ഥ 
അനുകൂല്മാകുന്നത് വരെ കുറച്ചപ േിവസഗത്തക്  മാറ്റിരവകുക. 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/ കക.എസ്.ഡി.39/2021 തീയ്യതി: 14/05/2021 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താരനില്, °C 

കുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആഗരക്ഷിക 
ആർപ്േത, % 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

53.7 32.5 – 33.0 21.5 – 26.0 76 - 96 00 - 01 



 

കനത്ത മഴ ശമികുദ്ദമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന വർധിത ആർദ്രതയുും ഊഷ്മാവുും വിളകളിൽ താകഴ 
പറയുന്ന പൂപ്ൽ ദ്ദ ാഗങ്ങങ്ങൾ അധിക ികാൻ ഇടവ ുത്തുും.  ജാദ്ഗത പുലർത്തുക. 

രതങ്ങ് വിവിധ 
ഘട്ടം 

കൂമ്് ചീയൽ 

 

കൂമ്ുചീയൽ  ഉണ്ടായാൽ പ്രാെംഭ ഘട്ടത്തിൽ 
തരന്ന ഗൊ ം ബാധിച്ച ഭാ ങ്ങൾ രചത്തിമാറ്റി 
നശിപ്ികുകയും മുറിവിൽ ഗബാഗഡാ കുഴമ്ു 
രുെട്ടപകയും രചയ്യപക. തുടർന്ന് രുതുനാമ്ു 
വെുന്നത് വരെ കൂമ്ിരന ഒെു പ്ലാസ്റ്റിക് 
ടല്ാസുരഗയാ ിച്ചപ രരാതിഞ്ഞു മഴ രവള്ളം 
ഇറങ്ങാരത സംെക്ഷികുക. സമീരത്തുള്ള  
രതങ്ങുകളപരട കുെുഗത്താല്കും ചുറ്റപമുള്ള 
ഒല്കവിളപകളില്ും  ഒെു ശതമാനം െയമുള്ള 
ഗബാഗഡാ മിപ്ശിതം തളികുക.  

കവുങ്ങ് കായ്കുന്ന 
ഘട്ടം 

മഹാളി  ഒെു ശതമാനം വീെയമുള്ള ഗബാർഗഡാ 
മിപ്ശിതം കുല്കളില്ും ഇല്കളില്ും തളിച്ച് 
രകാടുകുക. 

 

കുെുമുളക് വിവിധ 
ഘട്ടം 

ചീച്ചൽ ഗൊ ം

 

മുൻകെുതല്ായി ട്പ്ടഗകാഡർമ 
സമ്ുഷ്ടമാകിയ ഗവപ്ിൻ രിണ്ണാക്-ചാണക 
മിപ്ശിതം 150 പ് ാം വീതം തടത്തിൽ വിതറി 
മണ്ണപമായി ഗചർത്തിളകുക.  

ഗൊ  ല്ക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ 
രറഗഡാമിൽ െണ്ടു പ് ാം ഒെു ല്ിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ഗതാതിൽ കല്ർത്തി 
തടത്തിരല് മണ്ണ് കുതിർകുക.   
ഇല്കളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാരണങ്കിൽ ഇഗത 
മിപ്ശിതം ഇല്കളില്ും തണ്ടില്ും തളികുക. 

വാഴ വിവിധ 
ഘട്ടം 

ഇല്പ്പള്ളി ഗൊ ം  

 

ഗൊ ം ബാധിച്ച ഇല്കൾ രവട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടപ 
നശിപ്ികുക. ടിൽറ്റ്  അരല്ലങ്കിൽ ഗകാൺടാഫ് 
ഇവയിഗല്രതങ്കില്ും 2 മില്ലി. ഒെു ല്ിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ഗതാതിൽ കല്ർത്തി 
തളികുക 

 
ഒപ്്/- 

ഗനാഡൽ ഓഫീസർ 
 പ് ാമീണ കൃഷി കാല്ാവസ്ഥ ഗസവ രദ്ധതി    

 


