
      

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
 (പ്രാബലയും: 2020 ആഗസ്്ത 12 മുതൽ ആഗസ്ത് 16 വരെ) 

 ദ്ദകാഴിദ്ദകാട് ജിലല   
ദ്ദകെള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദ്ദേശിക കാർഷിക ഗദ്ദവഷണ ദ്ദകന്ദ്രും പിലിദ്ദകാട്-ഉും 

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്ുും സുംയുക്തമായി പുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. പിന്നിട്ട  അഞ്ച ്േിവസരത്ത കാലാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച ്േിവസങ്ങളിദ്ദലകുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 12.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 15.08.2020 16.08.2020 

മഴ, മി.മീ 25 20 10 11 16 

കൂടിയ താപനില, °C 29 30 30 30 30 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 24 24 24 24 24 

കൂടിയ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 96 96 96 96 96 

കുറഞ്ഞ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 88 88 88 88 88 

കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത, കി.മീ/മണികൂർ 8 8 12 8 8 

കാറ്റിരെ േിശ, ഡിഗ്രി 290 270 290 320 290 

ദ്ദമഘ വിനയാസും, ഒക്ടാ 8 8 7 7 8 

 സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

വിള  ഘട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

രപാതു 
നിർദ്ദേശ

ങ്ങൾ 

വെുന്ന േിവസങ്ങളിൽ മഴ  പ്രതീക്ഷികാും  .  
വിളകൾക്  വളും ദ്ദേർകുന്നത് കുറച്ചു േിവസദ്ദത്തക് മാറ്റി വയ്ക്കുക . ദ്ദതാട്ടങ്ങളിൽ  നലല നീർവാർച്ച 
ഉറപ്ുവെുത്തുക . 

രനലല് കതിെ് വെുന്ന 
സമയും 

ോഴി

 

രനലലിൽ പാൽ നിറയുന്ന സമയത്ത് ോഴിയുരട 
ആക്രമണത്തിരനതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. 
പാടത്തുും വെമ്പത്തുും ഉള്ള കളകൾ നീകും 
രേയ്യുക.  

ോഴിയുരട ആക്രമണും കണ്ടാൽ ഫിഷ് അമിദ്ദനാ 
ആസിഡ ്20  മിലലി ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 
ദ്ദതാതിൽ കലർത്തി തയ്യാറാകിയ ലായനി 
തളികുക. 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/രക.രക.ഡി. 64/2020 തീയ്യതി: 11/08/2020 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

105.3 28.8 – 29.6 22.5 – 25.4 89– 98 04 -14 



രനലല് കതിെ് വെുന്ന 
സമയും  

ഓല േുെുട്ടിപ്ുഴു 

 

മുള്ളുള്ള  കമ്പു രനദ്ദലലാലകൾകിടയിലൂരട വലിച്ച ്
േുെുളുകൾ തുറകുക. തണൽ വീഴുന്ന 
സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണും കൂടുതലായിെികുും.   
നനട്രജൻ വളങ്ങൾ അമിതമായി 
ഉപദ്ദയാഗികെുത്. 

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

രതങ്ങ്       വിവിധ ഘട്ടും  കൂമ്പ് േീയൽ 

 

തുടർച്ചയായ മഴ മൂലും കൂമ്പ് േീയൽ ദ്ദൊഗും 
വൊൻ സാധയതയുണ്ട്. രതങ്ങിരല കൂമ്പ് േീയൽ 
ദ്ദൊഗത്തിന് മുൻകെുതലായി മാദ്ദങ്കാദ്ദസബ ്
നിറച്ച, സുഷിെങ്ങൾ ഇട്ട രേറു ദ്ദപാളിത്തീൻ 
പാകറ്റുകൾ  (5 ഗ്രാും ) മൂന്നു പാകറ്റ് വീതും ഓദ്ദൊ 
രതങ്ങിരെ കൂമ്പിനു േുറ്റുും കവിളിൽ വയ്ക്കുക. മഴ 
രപയ്യുദ്ദമ്പാൾ മെുന്ന് കുദ്ദറരശയായി 
ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് വഴി ഈ ദ്ദൊഗും ഒെു പെിധി വരെ 
നിയന്ത്രികരപ്ടുും.  
ദ്ദൊഗും ബാധിച്ച രതങ്ങിലുും അടുത്തുള്ള 
രതങ്ങുകളിലുും 1% വീെയമുള്ള ദ്ദബാർദ്ദഡാ മിരിതിതും 
തളികുക. 

കുെുമുളക ് വിവിധ ഘട്ടും വാട്ടും 

 

റീദ്ദഡാമിൽ (2ഗ്രാും  ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 
ദ്ദതാതിൽ)  അരലലങ്കിൽ ദ്ദകാപ്ർ ഓക്സീ ക് ദ്ദളാനറഡ ് 
(3ഗ്രാും  ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ) 
തളികുക. ഇദ്ദത െീതിയിൽ തയ്യാറാകിയ ലായനി 
അഞ്ചു ലിറ്റർ വീതും ഓദ്ദൊ വള്ളിയുരടയുും 
േുവട്ടിരല മണ്ണിൽ കുതിർകുകയുും രേയ്യുക 

കവുങ്ങ ് വിവിധ ഘട്ടും മഹാളി  ഒെു ശതമാനും വീെയമുള്ള ദ്ദബാർദ്ദഡാ മിരിതിതും 
കുലകളിലുും ഇലകളിലുും തളിച്ച് രകാടുകുക. 
 

ഇഞ്ചി, 
മഞ്ഞൾ 

പ്രാെുംഭ 
വളർച്ചാഘട്ടും 

തണ്ടുതുെപ്ൻ   

  

ഏരതങ്കിലുും ദ്ദവപ്ധിഷ് ഠിത കീടനാശിനി 4 മിലലി 
ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ തളികുക 
അരലലങ്കിൽ 

ഫ്ളൂരബൻഡയാനമഡ്  (രഫയിും® 2 മിലലി 10 ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ) ഒൊഴ്ച ഇടദ്ദവളയിൽ 
2-3 തവണ തളിച്ചു രകാടുകുക. 



പശു കറവപ്ശു അകിടു വീകും 

 

അതിമാെകമായ േില ബാക്ടീെിയകളാണ ് ദ്ദൊഗ 
കാെണും. വൃത്തിഹീനമായ രതാഴുത്തിൽ നിന്നുും, 
അണുകളുരട വാഹകൊയ ഈച്ച, രകാതുക്, 
കീടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുും അകിടിദ്ദലക ്
അണുബാധയുണ്ടാകുന്നു. അകിടിരെ ഒെു 
കാമ്പിൽ നിന്നുും മറ്റു കാമ്പുകളിദ്ദലകുും ഒെു 
പശുവിൽ നിന്നുും മറ്റു പശുകളിദ്ദലകുും ദ്ദൊഗും 
പടൊും. 

പാൽ സാധാെണ രവള്ള നിറും മാറി മഞ്ഞ നിറും 
കലർന്ന ദ്രാവകമായി മാറുന്നു, തീറ്റരയടുകാൻ 
വിമുഖത, ഗർഭമലസൽ, കടുത്ത പനി 
എന്നിവയാണ് മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ. േികിത്സ 
ലഭികാതിെുന്നാൽ അകിടിരെ പാലുൽപാേന 
ക്ഷമത പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു ദ്ദപാകുവാനുും, പശു 
കിടപ്ിലായി മെണും വരെ സുംഭവികാനുും 
സാധയതയുണ്ട്. 

ദ്ദൊഗും വെുന്നത് തടയാനായി പശുകളുരടയുും 
പെിസെങ്ങളുരടയുും ശുേിതവും എദ്ദപ്ാഴുും 
ഉറപ്ുവെുത്തുക, പ്രാണിശലയും നിയന്ത്രികുക, 
പശുകൾക് ദ്ദൊഗപ്രതിദ്ദൊധ ദ്ദശഷി നൽകുന്ന 
ദ്ദടാണികുകൾ നൽകുക. ദ്ദൊഗലക്ഷണങ്ങൾ 
കാണുകയാരണങ്കിൽ അടുത്തുള്ള 
മൃഗാശുപത്രിയുമായി എത്രയുും രപരട്ടന്ന ്
ബന്ധരപ്ടുക.    പ്രാെുംഭഘട്ടത്തിൽ തരന്ന 
േികിത്സ നൽകിയാൽ ദ്ദൊഗും ഫലപ്രേമായി 
നിയന്ത്രികാും. 

 
 

ഒപ് ്/- 
ദ്ദനാഡൽ ഓഫീസർ 

 ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ  ദ്ദസവ പദ്ധതി    


