
      

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
 (പ്രാബലയും: 2020 ജനുവരി 23 മുതൽ ജനുവരി 27 വരര) 

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

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്ുും സുംയുക്തമായി പുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. പിന്നിട്ട നാല്  േിവസരത്ത കാലാവസ്ഥ 

  ബി. വരുന്ന അഞ്ച ്േിവസങ്ങളിദ്ദലകുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 23.01.2021 24.01.2021 25.01.2021 26.01.2021 27.01.2021 

മഴ, മി.മീ 0 0 0 0 0 

കൂടിയ താപനില, °C 34 34 34 34 34 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 25 25 25 25 25 

കൂടിയ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 90 90 90 90 90 

കുറഞ്ഞ ആദ്ദപക്ഷിക ആർദ്രത, % 65 65 65 65 65 

കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത, കി.മീ/മണികൂർ 4 4 5 6 5 

കാറ്റിരെ േിശ, ഡിഗ്രി 270 250 230 230 250 

ദ്ദമഘ വിനയാസും, ഒക്ടാ 1 1 2 6 4 

 സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

വിള  ഘട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

രപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

മഴയ്ക്ക ്സാധ്യതയിലല.  

നിലവിരല കാലാവസ്ഥ പച്ചകറികളിൽ വാട്ട (ബാക്ടീരിയ, പൂപ്ൽ മൂലമുള്ള) ദ്ദരാഗങ്ങൾ പടരുന്നതിന് 
അനുകൂലാമാകുും 

രതങ്ങ്       വിവിധ് ഘട്ടും രകാമ്പന് രെലലി 

  

ഉയരും കുറഞ്ഞ 
രതങ്ങിനങ്ങൾ രപാതുരവ 
കൂടുതൽ ആക്രമണ 
വിദ്ദധ്യരാണ് 

രതങ്ങിരെ അഗ്രഗാഗത്തുനിന്നുും രെലലിദ്ദകാൽ 
ഉപദ്ദയാഗിച്ച് വണ്ടുകരള കുത്തിരയടുത്ത ്
നശിപ്ികുക. ദ്ദബാർദ്ദഡാ കുഴമ്പ് രകാണ്ട് വണ്ടുകൾ 
തുരന്ന േവാരും നിറകുന്നത് മുറിവിൽ കൂടി 
ഉണ്ടാദ്ദയകാവുന്ന പൂപ്ൽ ബാധ്രയ തടയാന് 
സഹായികുും. 

2.രതങ്ങിരെ മണ്ട വ്ത്തിയാകിയ  ദ്ദശഷും 6 ഗ്രാും  
രെർട്ടറ (Ferterra) 250ഗ്രാും മണലുും കൂട്ടികലർത്തിയ 
മിശ്രിതും നിദ്ദക്ഷപികുക. ഈ പരിെരണും 3 പ്രാവശയും 
-ജനുവരി, രമയ്, രസപ്തുംബർ മാസങ്ങളിൽ 
രെദ്ദേണ്ടതാണ.് 

ദ്ദതാട്ടങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ ശുെിതവും അവലുംബികുക.  

ബുള്ളറ്റിന് നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/രക.രക.ഡി. 07/2021 തീേതി: 22/01/2021 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

0.0 33.0 – 33.8 23.8 – 25.0 68– 92 00-04 



പച്ചകറികൾ വിവിധ് ഘട്ടും ബാക്ടീരിയൽ  വാട്ടും 

 

തടത്തിൽ  ബ്ളീച്ചി൦ഗ ് പൗഡർ 25 ഗ്രാും ഒരു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ കലകി  തോറാകിയ  
ലായനി കുതിർകുക . 

രണ്ട്  േിവസും  കഴിഞ്ഞ്  സ് രെപദ്ദടാസസക്ലിന്  500 
മിലലിഗ്രാും  പത്ത്  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ  കലർത്തി  
ഇലകളിൽ  തളികുക. 

വീണ്ടുും  രണ്ട ് േിവസത്തിനു  ദ്ദശഷും  സെദ്ദറ്റാലാന്   
3ഗ്രാും  ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ 
കലർത്തിയ  ലായനി  തടത്തിൽ  കുതിർകുക. 

രവള്ളരി വർഗ 
വിളകൾ 

വിവിധ് ഘട്ടും രവള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകളിൽ  
സവറസ് ദ്ദരാഗും 

  

ദ്ദരാഗും വന്ന രെടികൾ പറിരച്ചടുത്ത് തീയിട്ട ്
നശിപ്ികുക. 

ദ്ദരാഗും പരത്തുന്ന കീടങ്ങരള നശിപ്ികാനായി 
സഡരെന്തയുദ്ദറാൺ   1 ഗ്രാും ഒരു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ കലർത്തി ഇലകളിലുും 
തണ്ടിലുും തളികുക. 

വഴുതന വിവിധ്ഘട്ടും എപിലാക് ന  വണ്ട് 

 

എപിലാക്ന  വണ്ട ് വണ്ടിരെ എലലാ വളർച്ചാഘട്ടങ്ങളുും 
നശിപ്ിച്ചു കളയുക. ദ്ദവരപ്ണ രവളുത്തുള്ളി മിശ്രിതും 
20 മിലി ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ 
കലകി ഒഴികുക. ദ്ദവരപ്ണ കുരു സത്ത് 5 ശതമാനും 
വീരയത്തിൽ കലകി ഒഴികുക 

കുരുമുളക ് വിവിധ് 
ഘട്ടങ്ങൾ 

ദ്ദവരിരല മീലി മുട്ടകൾ: 
മൂരപ്ത്തിയ ഇലകൾ കടുും 
മഞ്ഞ നിറത്തിലാവുകയാണ് 
ബാഹയ ലക്ഷണും.  തടത്തിരല 
മണ് നീകിയാൽ മീലി മുട്ടകൾ 
ദ്ദവരിൽ പറ്റിപ്ിടിച്ചിരികുന്ന- 
തായി കാണാും. 

 

തടത്തിരല മണ് നീകിയതിനു ദ്ദശഷും തടത്തിൽ 
ദ്ദക്ലാർസപറിദ്ദൊസ് കീനാശിനി (രണ്ടു മിലലി ഒരു 
ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ) കുതിർകുകദ്ദയാ അരലലങ്കിൽ 
വള്ളി ഒന്നിന് മുപ്തു ഗ്രാും വീതും െിപ് ദ്ദറാണിൽ 
തരികൾ  വിതറുകദ്ദയാ രെേുക. 

 

 
ഒപ് ്/- 

ദ്ദനാഡൽ ഓെീസർ 
 ഗ്രാമീണ ക്ഷി കാലാവസ്ഥ  ദ്ദസവ പദ്ധതി    


