
 കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
 (പ്രാബല്യം: : 05.10.2022 മുതൽ 09.10.2022 വരെ) 

കണ്ണൂർ ജില്ല 
കകെള കാർഷിക സർവ്വകല്ാശാല് പ്രാകേശിക കാർഷിക ഗകവഷണ കകപ്രം 

രില്ികകാട്-ഉം ഇന്ത്യ കാല്ാവസ്ഥാ വകുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. രിന്നിട്ട േിവസരത്ത അഞ്ച്   കാല്ാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളികല്കുള്ള കാല്ാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 
05-10-2022 06-10-2022 07-10-2022 08-10-2022 09-10-2022 

മഴ, മി.മീ 3 1 0.5 0.2 0.1 

കൂടിയ താരനില്, °C 33 33 33 33 32 

കുറഞ്ഞ താരനില്, °C 25 25 25 25 25 

കൂടിയ ആകരക്ഷിക ആർപ്േത, % 92 92 92 92 92 

കുറഞ്ഞ ആകരക്ഷിക ആർപ്േത, % 75 75 75 75 75 

കാറ്റിന്രറ കവഗത, കി.മീ/മണികൂർ 8 6 4 4 4 

കാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ്ഗി 340 320 290 320 320 

കമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 7 7 6 6 2 

 സി. കാർഷിക നിർകേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/കക.എൻ.ആർ 79/2022 തീയ്യതി: 04/10/2022 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താരനില്, °C 

കുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആകരക്ഷിക 
ആർപ്േത, % 

കാറ്റിന്രറ കവഗത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

33.0 30.8 – 32.9 22.8 – 25.2 75 - 90 00 - 08 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർകേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

നേരിയ മഴ ** 

നേരിയ  മഴ ലഭിക്കും.   

ആകാശും ഭാഗികമായി നമഘാവൃതമായിരിക്കും. പകൽസമയങ്ങളിൽ കൂടിയ ഊഷ്മാവകും 

രാത്രികളിൽ കകറഞ്ഞ താപ േിലിയകും  അേകഭവപ്പെടകും. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയകും 

അേകഭവപ്പെടകും 

വിസ്തൃത മഴ പ്രവചേും: അടകത്തയാഴ്ചയിൽ ശരാശരിമഴയകണ്ടാകകും.  

 

 



കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

പ്പതങ്ങ്,   ഇഞ്ചി , വാഴ എന്നീ  വിളകൾക്്   ചീച്ചൽ, വാട്ടും എന്നീ നരാഗങ്ങൾ പടരകന്ന  സാഹചരയമാണ്.  
വയതയസ്ത വിളകൾക്് താപ്പഴ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമകള്ള േിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബിക്കക. 

വീണകകിടക്കന്ന നതങ്ങാ, അടക് എന്നിവ പൂർണമായകും േീക്ും പ്പചയ്യകക. നരാഗും വന്നക േശിച്ച 
മരങ്ങൾ പൂർണമായകും മകറിച്ചകമാറ്റി തീയിട്ടക േശിെിക്ണും.  

വാഴ  നപാലകള്ള മൃദകകാണ്ഡവകും എളകെത്തിൽ മറിഞ്ഞക വീഴകന്നതകമായ വിളകൾക്് താങ്ങകകൾ 
േൽകി സുംരക്ഷിക്കും 

വിത്ത,് റബ്ബർ, കശകവണ്ടി, മഞ്ഞൾ, പ്പകാപ്ര, വളും എന്നിവ സകരക്ഷിതമാക്ി സൂക്ഷിക്കക   

രണ്ടാും വിള 
(മകണ്ടകൻ)പാ
ടും 
തയ്യാറാക്കന്ന 
സമയും 

മണ്ണിൽ ഇരകമ്പിപ്പെ അുംശും  കൂടകതലായതകപ്പകാണ്ട് മണ്ണിപ്പല പകളിരസും വർദ്ധിക്കന്നതിേകും പ്പേലലിപ്പെ 
വളർച്ച മകരടിക്കന്നതിേകും കാരണമാകകന്നക. മണ്്ണ പരിനശാധിച്ചതിേക നശഷും ആവശയമായ അളവിൽ 
കകമ്മായും/ന ാളനമയ്റ്റ് നചർത്ത് പ്പകാടകക്ണും. മണ്്ണ പരിനശാധേ സാധയമായിലല എങ്കിൽ പറിച്ചക 
േടകന്നതിേക രണ്ടാഴ്ച മകൻനപ പാടത്തക രണ്ടക തവണ എങ്കിലകും പ്പവള്ളും കയറ്റി േന്നായി വാർത്തക 
കളയകക. അതിേക നശഷും കകമ്മായും/ന ാളനമയ്റ്റ് പ്പസെിേ് 2കിനലാ ഗ്ാും എന്ന നതാതിൽ മണ്ണകമായി 
േന്നായി നചർത്തിളക്ണും. പറിച്ചക േട്ടതിേ് നശഷും 30-40 ദിവസും കഴിയകനമ്പാൾ വീണ്ടകും നമൽെറഞ്ഞ 
അളവിൽ പാടത്തക വിതറി പ്പകാടകനക്ണ്ടതാണ്. പ്പപാട്ടാഷ് വളപ്രനയാഗും കകമ്മായും നചർത്ത്  രണ്ടാഴ്ച 
കഴിഞ്ഞതിേക നശഷനമ പാടകള്ളക. േിലപ്പമാരകക്കന്ന സമയത്തക  ചാണകും /കനമ്പാസ്റ്റക, പച്ചില വളും 
എന്നിവ പ്പസെിേ് 20കിനലാ ഗ്ാും എന്ന നതാതിൽ നചർത്ത് ഉഴകതക മറിക്ണും. 

ശീത കാല 
പച്ചക്റികൾ 

േിലും േന്നായി ഉഴകപ്പതടകക്കക. മണ്്ണ പരിനശാധിച്ചതിേക നശഷും ആവശയമായ അളവിൽ 
കകമ്മായും/ന ാളനമയ്റ്റ് നചർത്ത് പ്പകാടകക്ണും. ഇത് മണ്ണിപ്പല അമ്ലതവും ലഘൂകരിക്കന്നതിേക പകറപ്പമ  
മണ്്ണ ജേയ നരാഗങ്ങപ്പളയകും കീടങ്ങപ്പളയകും േിയന്ത്രിക്കന്നതിേ് സഹായകരമാകകും. 

പ്പതങ്ങ് വിവിധ 
ഘട്ടും 

കൂമ്പക ചീയൽ 

 

ഉണ്ടായാൽ പ്രാരുംഭ ഘട്ടത്തിൽ തപ്പന്ന നരാഗും 
ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ പ്പചത്തിമാറ്റി േശിെിക്കകയകും 
മകറിവിൽ നബാന ാ കകഴമ്പക പകരട്ടകകയകും പ്പചയ്യകക. 
തകടർന്ന് പകതകോമ്പക വരകന്നത് വപ്പര കൂമ്പിപ്പേ 
ഒരക പ്ലാസ്റ്റിക് കടലാസകപനയാഗിച്ചക പ്പപാതിഞ്ഞക മഴ 
പ്പവള്ളും ഇറങ്ങാപ്പത സുംരക്ഷിക്കക. 
സമീപത്തകള്ള  പ്പതങ്ങകകളകപ്പട കകരകനത്താലക്കും 
ചകറ്റകമകള്ള ഒലക്വിളകകളിലകും  ഒരക ശതമാേും 
വീരയമകള്ള നബാന ാ മിശ്രിതും തളിക്കക. 
ദകർബല നമഖലകളിൽ, പ്പതങ്ങകകളകപ്പട പ്രതിനരാധ 
നശഷി ഉയർത്താൻ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടകന്ന 
സമഗ് നപാഷക മൂലക പരിപാലേും 
ഉണ്ടായിരിക്ണും.   



പ്പതങ്്ങ വിവിധ ഘട്ടും ഇല, നതങ്ങ  ചീയൽ

 

ഉണങ്ങിയ കകലകൾ േീക്ും പ്പചയ്യകക. ഇവയകും 
ഇനതാപ്പടാെും  ചീച്ചൽ  ബാധിച്ചക വീഴകന്ന  
ോളിനകരവകും പൂർണമായകും േശിെിക്കക. 
പാകമായ നതങ്ങകൾ പറിപ്പച്ചടകക്കക. ഒരക 
ശതമാേും വീരയമകള്ള നബാന ാ മിശ്രിതും തളിക്കക. 
അപ്പലലങ്കിൽ നകാെർ ഓക്സിനക്ലാററ ് 3 ഗ്ാും ഒരക 
ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്നാ നതാതിൽ കലർത്തി  
തയ്യാറാക്ി ഇലകളിലകും കകലകളിലകും തളിക്കക 
തളിക്കക. 
രണ്ടാഴ്ച്ച്ചയ്ക്കക നശഷും നബാറാക്സ് ഒരക ലിറ്റർ 
പ്പവള്ളത്തിൽ 3  ഗ്ാും എന്നാ നതാതിൽ കലർത്തി 
ഇലകളിലകും കകലകളിലകും തളിക്കക 
 
 
 

പ്പതങ്ങ്       വിവിധ 
ഘട്ടും  

പ്പചന്നീപ്പരാലിെ്

 

നരാഗും വന്ന ഭാഗും പ്പചത്തി വൃത്തിയാക്ി 
നബാർന ാ കകഴമ്പ് പകരട്ടി പ്പകാടകക്കക. 1 % 
വീരയമകള്ള നബാർന ാ മിശ്രിതും (40 ലിറ്റർ വീതും) 2 
മീറ്റർ ചകറ്റളവിൽ പ്പതങ്ങിൻ തടത്തിൽ ഒഴിച്ച ്
പ്പകാടകക്കക.അപ്പലലങ്കിൽ   പ്പഹക്സപ്പകാണാനസാൾ/ 
നകാണ്ടാഫ് 25 മിലലി 25 ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന 
നതാതിൽ കലക്ി 4 മാസ ഇടനവളകളിൽ മണ്ണിൽ 
ഒഴിച്ച് പ്പകാടകക്കക. 

ഒരക മാസത്തിേക നശഷും 5 കി ഗ്ാും റൈപ്പക്ാ ർമ 
സമ്പകഷ്ടമാക്ിയ നവെിൻ പിണ്ണാക്്  500 ഗ്ാും വീതും 
സൂക്ഷ്മ മൂലക മിശ്രിതും, എന്നിവ തടത്തിൽ വിതറി 
മണ്ണകമായി ഇളക്ി നചർക്കക. 

 

മാവ് േഴ്ച്സറി   തണ്ടകതകരെൻ 

 

നറാഗർ ( റ പ്പമനത്താനയ്)  ഒരക ലിറ്ററിേ് 3 മിലലി 
എന്ന നതാതിലകും മാനങ്കാസ്ബ് ലിറ്ററിേ ്2 ഗ്ാും എന്ന 
നതാതിലകും ഒരകമിച്ച് തളിക്കക 

വാഴ വിവിധ ഘട്ടും         തടതകരെൻ വണ്ട ് 

 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശകചിതവും പാലിക്കക. അസകഖും 
ബാധിച്ച പ്പചടികൾ തീയിട്ടക േശിെിക്കക. വണ്ടിപ്പെ 
ആക്രമണപ്പത്ത തകടർന്നകണ്ടായ ദവാരങ്ങളിൽ 
ഫിനപ്രാേിൽ 0.015% (ഒരക ലിറ്ററിേ് 3 മിലലി എന്ന 

നതാതിൽ) ഒഴിച്ച് പ്പകാടകക്കക. ബയൂനവറിയ 
ബസിയാേ എന്ന മിത്ര കകമിൾ 5 , 6 , 7 മാസങ്ങളിൽ  
ഒരക ലിറ്ററിേ് 20 ഗ്ാും എന്ന നതാതിൽ കലക്ി ഒഴിച്ച ്
പ്പകാടകക്കക 

 



**മഴ അപായ വർണ്ണ സൂചേ (ദകരന്ത േിവാരണത്തിോയ്) 

 
 

ഒപ്്/- 
കനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ്ഗാമീണ കൃഷി കാല്ാവസ്ഥ കസവ രദ്ധതി    

വാഴ വിവിധ ഘട്ടും രനാമ വാട്ടം

 

പൂവൻ വാഴകപ്പളയാണ്  കൂടകതലായി ബാധിക്കക. 
നരാഗും വരാതിരിക്ാേകള്ള മകൻകരകതലകകൾ: 
േടകന്നതിേക മകൻനപ വാഴക്ന്നകകൾ 
കാര്പ്പബണ്ടാസിും (2 ഗ്ാും ഒരകലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ) 
ലായേിയിൽ  ഇരകപതക മിേിറ്റക നേരും 
മകക്ിപ്പവക്കക. 
വാഴത്തടത്തിൽ പ് സയൂന ാനമാണാസ ് (20 ഗ്ാും 
ഒരക ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ) ലായേി 
കകതിർക്കക   
നരാഗും പ്രതയക്ഷപ്പെട്ടാൽ: 
നരാഗും ബാധിച്ച വാഴകൾ പിഴകതക കളഞ്ഞക 
കകഴികളിൽ ഒരക കിനലാഗ്ാും വീതും കകമ്മായും 
വിതറകക.  പിഴകത വാഴകൾ  നതാട്ടത്തിൽ തപ്പന്ന 
ഇടരകത്. 
ചകറ്റകമകള്ള വാഴകളകപ്പട തടത്തിൽ കാര്പ്പബണ്ടാസിും 
(2 ഗ്ാും ഒരകലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ) 
ലായേി കകതിർക്കക. പ്പപ്രാപിക്നണാനസാൾ (ഒരക 
മിലലി ഒരക ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ) 
ഇലകളിൽ തളിക്കക 

ഇഞ്ചി,  വിവിധ 
ഘട്ടും 

ഇല വാട്ടും 

 

കാര്പ്പബണ്ടാസിും (2 ഗ്ാും ഒരകലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ) 
തളിക്കക. 

കശകമാവ് പകഷ്പിക്കന്ന 
ഘട്ടും 

നതയിലപ്പക്ാതകക് 

     
 

 

 

 

 

കവിോൽനഫാസ് 2 മിലലി ഒരക ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ 
എന്ന നതാതിൽ തളിക്കക.  

 

 

 

താകീത് 

(ഉടൻ നടപടികയടുകുക)  
ജാഗ്രത   

(തയ്യാറാവുക) 
ഗ്ശദ്ധ 

  (കാദ്ദതാർകുക) 
നിസ്സാരും  

(നടപടികൾ ആവശയമിലല) 


