
 

      
  

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

 ക ാഴികകാട് ജില്ല  

ക െള  ാർഷി  സർവ്വ ല്ാശാല് പ്രാകേശി   ാർഷി  ഗകവഷണ ക പ്രം 
രില്ികകാട്-ഉം ഇന്ത്യ  ാല്ാവസ്ഥാ വ ുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്നത് 

 

 

 എ. രിന്നിട്ട നാല്  േിവസരത്ത  ാല്ാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളികല്കുള്ള  ാല്ാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

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

മഴ, മി.മീ 95 50 20 22 20 

 ൂടിയ താരനില്, °C 32 32 33 33 33 

 ുറഞ്ഞ താരനില്, °C 25 24 25 26 26 

 ൂടിയ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 98 98 98 98 98 

 ുറഞ്ഞ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 75 75 75 75 75 

 ാറ്റിന്രറ കവഗത, 
 ി.മീ/മണികൂർ 

18 20 14 10 8 

 ാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ്ഗി 140 200 200 230 230 

കമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 8 8 8 8 8 

 സി.  ാർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ  ാർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

രരാതു 
നിർകേശങ്ങൾ 

അറബികടല്ിൽ െൂരം ര ാണ്ടിെികുന്ന നയുന മർേം വടകു രടിഞ്ഞാറ്  
ഭാഗകത്തക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ  2021 രമയ് 15, 16  തീയതി ളിൽ 
അതിശക്തമായ  മഴ ഉണ്ടായിെികുന്നതാണ്.   

വിത്ത്, റബ്ബർ,  ശുവണ്ടി, മഞ്ഞൾ, ര ാപ്ര, വളം എന്നിവ സുെക്ഷിതമാകി 
സൂക്ഷികു    

വാഴ രച്ചകറി ൾ എന്നിവ താങ്ങു ൾ നല് ി സംെക്ഷികു . 

 ന്നു ാല്ി രള തുറന്ന സ്ഥല്ത്ത് ര ട്ടിയിടു കയാ കമയാൻ അനുവേികു കയാ 
രചയ്യെുത്. അവരയ ശക്തി  ുറഞ്ഞ കമൽ  ൂെ ൾകടിയിൽ രാർപ്ികെുത് 

 ുഷിയിടങ്ങളിൽ കജാല്ി രചയ്യപന്നവർ ഇടിമിന്നല്ിരന പ്ശദ്ധികു .  
മെത്തണല്ികല്ാ   ബല്ക്ഷയം വന്ന ര ട്ടിടങ്ങളികല്ാ  വിപ്ശമികെുത് 

വളമിടു , വിതയ്കു , നടീൽ തുടങ്ങിയ  ാർഷി വൃത്തി ൾ  ാല്ാവസ്ഥ 
അനു ൂല്മാ ുന്നത് വരെ  ുറച്ചപ േിവസകത്തക്  മാറ്റിരവകു . 

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

മഴ, മി.മീ  ൂടിയ  
താരനില്, °C 

 ുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആകരക്ഷി  
ആർപ്േത, % 

 ാറ്റിന്രറ കവഗത, 
 ി.മീ/മണികൂർ 

97.6 31.7 – 35.2 23.7 – 26.4 76 - 95 00 - 14 



 

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

രതങ്ങ് വിവിധ 
ഘട്ടം 

 ൂമ്് ചീയൽ 

 

 ൂമ്ുചീയൽ  ഉണ്ടായാൽ പ്രാെംഭ ഘട്ടത്തിൽ 
തരന്ന കൊഗം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ രചത്തിമാറ്റി 
നശിപ്ികു യും മുറിവിൽ കബാകഡാ  ുഴമ്ു 
രുെട്ടപ യും രചയ്യപ . തുടർന്ന് രുതുനാമ്ു 
വെുന്നത് വരെ  ൂമ്ിരന ഒെു പ്ലാസ്റ്റിക് 
ടല്ാസുരകയാഗിച്ചപ രരാതിഞ്ഞു മഴ രവള്ളം 
ഇറങ്ങാരത സംെക്ഷികു . സമീരത്തുള്ള  
രതങ്ങു ളപരട  ുെുകത്താല്കും ചുറ്റപമുള്ള 
ഒല്കവിളപ ളില്ും  ഒെു ശതമാനം െയമുള്ള 
കബാകഡാ മിപ്ശിതം തളികു .  

 വുങ്ങ്  ായ്കുന്ന 
ഘട്ടം 

മഹാളി  ഒെു ശതമാനം വീെയമുള്ള കബാർകഡാ 
മിപ്ശിതം  ുല് ളില്ും ഇല് ളില്ും തളിച്ച് 
ര ാടുകു . 

 

 ുെുമുളക് വിവിധ 
ഘട്ടം 

ചീച്ചൽ കൊഗം

 

മുൻ െുതല്ായി ട്പ്ടകകാഡർമ 
സമ്ുഷ്ടമാകിയ കവപ്ിൻ രിണ്ണാക്-ചാണ  
മിപ്ശിതം 150 പ്ഗാം വീതം തടത്തിൽ വിതറി 
മണ്ണപമായി കചർത്തിളകു .  

കൊഗ ല്ക്ഷണങ്ങൾ  ണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ 
രറകഡാമിൽ െണ്ടു പ്ഗാം ഒെു ല്ിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന കതാതിൽ  ല്ർത്തി 
തടത്തിരല് മണ്ണ്  ുതിർകു .   
ഇല് ളിൽ ചീച്ചൽ  ാണു യാരണങ്കിൽ ഇകത 
മിപ്ശിതം ഇല് ളില്ും തണ്ടില്ും തളികു . 

വാഴ വിവിധ 
ഘട്ടം 

ഇല്പ്പള്ളി കൊഗം  

 

കൊഗം ബാധിച്ച ഇല് ൾ രവട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടപ 
നശിപ്ികു . ടിൽറ്റ്  അരല്ലങ്കിൽ ക ാൺടാഫ് 
ഇവയികല്രതങ്കില്ും 2 മില്ലി. ഒെു ല്ിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന കതാതിൽ  ല്ർത്തി 
തളികു  

 
 

ഒപ്്/- 
കനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ്ഗാമീണ  ൃഷി  ാല്ാവസ്ഥ കസവ രദ്ധതി    


