
    

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 

കണ്ണൂർ ജില്ല 

(പ്രാബല്യം: 09.08.2022 മുതൽ 13.08.2022 വരെ) 

 

 



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
 (പ്രാബല്യം: : 09.08.2022 മുതൽ 13.08.2022 വരെ) 

കണ്ണൂർ ജില്ല 
കകെള കാർഷിക സർവ്വകല്ാശാല് പ്രാകേശിക കാർഷിക ഗകവഷണ കകപ്രം 

രില്ികകാട്-ഉം ഇന്ത്യ കാല്ാവസ്ഥാ വകുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. രിന്നിട്ട േിവസരത്ത നാല്     കാല്ാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളികല്കുള്ള കാല്ാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 
09-08-2022 10-08-2022 11-08-2022 12-08-2022 13-08-2022 

മഴ, മി.മീ 40 25 20 18 11 

കൂടിയ താരനില്, °C 30 30 30 30 30 

കുറഞ്ഞ താരനില്, °C 24 24 24 24 24 

കൂടിയ ആകരക്ഷിക ആർപ്േത, % 96 96 96 96 96 

കുറഞ്ഞ ആകരക്ഷിക ആർപ്േത, % 90 90 90 90 90 

കാറ്റിന്രറ കവഗത, കി.മീ/മണികൂർ 10 12 10 6 5 

കാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ്ഗി 270 270 250 270 290 

കമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 8 8 8 8 7 

 സി. കാർഷിക നിർകേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/കക.എൻ.ആർ 63/2022 തീയ്യതി: 08/08/2022 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താരനില്, °C 

കുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആകരക്ഷിക 
ആർപ്േത, % 

കാറ്റിന്രറ കവഗത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

239.2 24.2 – 29.9 22.8 – 24.2 87 - 96 00 - 06 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർകേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്തമഴ** 

ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 115.5 മിലലി വപ്പര) ലഭിക്കുും  

വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനുസരിച്ച്  അടുത്തയാഴ്ചയുും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് 

ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  അനുഭവപ്പെടുും   മഴ കാരണും അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് 
സാധ്ാരണയിലുും താപ്പഴ ആയിരിക്കുും 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത പൂെൽ രരാഗും പടരാൻ കാരണമാകുും. ചീച്ചൽ, വാട്ടും എന്നീ രരാഗങ്ങൾ,   
പ്പതങ്ങ്  , കമുകു,  കുരുമുളക് ,  റബ്ബർ , ഇഞ്ചി , വാഴ എന്നീ  വിളകൾക്്ക   പടരുന്നതിനുള്ള  
സാഹചരയമാണ്.  വയതയസ്ത വിളകൾക്്ക താപ്പഴ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
അവലുംബിക്കുക. 

വീണുകിടക്കുന്ന രതങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പൂർണമായുും നീക്കും പ്പചയ്യുക. രരാഗും വന്നു നശിച്ച 
മരങ്ങൾ പൂർണമായുും മുറിച്ചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിെിക്കണും. രതാട്ടങ്ങളിൽ നലല നീർ വാർച്ച 
ഉറെുവരുത്തുക. 



വിളകൾക്്ക വളപ്രരയാഗും പ്പചയ്യാൻ അനുരയാജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ്.  വിളകളുപ്പട വളർച്ചാഘട്ടും  
അനുസരിച്ച് വളും നൽകുക.  വൃക്ഷ വിളകൾക്്ക ഇതുവപ്പര ഒന്നാും  ഗഡു വളപ്രരയാഗും 
നടത്തിയിട്ടിലലാപ്പയങ്കിൽ ഉടപ്പന പൂർത്തീകരിക്കുക.   

പ്പനലല് വിവിധ് 
ഘട്ടും 

എലലാ ജ്ല നിർഗമന ചാലുകളുും തുറക്കുക. ശക്തമായ മഴ മാറിയ ഉടപ്പന 
തപ്പന്ന ബ്ലീച്ചിങ് പ്പപൌഡർ നിറച്ച സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളുള്ള  ബാഗുകൾ 
പാടരത്തക്കു പ്പവള്ളും പ്രരവശിക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിരക്ഷപിക്കുക 

പ്പനലല് പറിച്ചു 
നട്ടയിടങ്ങൾ 

ഓല ചുരുട്ടി പുഴു  

 

ഓല ചുരുട്ടി പുഴു ആക്രമണും ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ മുള്ളുള്ള 
കമ്പു വലിച്ചു ഓലചുരുളുകൾ തുറക്കുക. 

ആക്രമണും രൂക്ഷമാപ്പണങ്കിൽ മാത്രും ഫ്ലുബൻ ഡഡ 
അഡമഡ് 2 മിലലി  10 ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന 
രതാതിൽ കലർത്തി തളിച്ച് പ്പകാടുക്കുക. 

പ്പനലല് വിവിധ് 
ഘട്ടും 

ഇലെുള്ളി രരാഗും

 

മുൻ കരുതലായ ് പ് സയൂരഡാരമാണാസ ്
ഫ്ലൂറപ്പസൻസ് ( 20 ഗ്ാും  ഒരു ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ 
എന്ന രതാതിൽ)  തളിക്കുക 

രരാഗും കാണുകയാപ്പണങ്കിൽ  മാത്രും നാറ്റീരവാ®  
കുമിൾ നാശിനി   4 ഗ്ാും 10 ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന 
രതാതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക തളിക്കുക 

പ്പതങ്ങ് വിവിധ് ഘട്ടും പുതുതായി ഡത നട്ട തടങ്ങളിൽ   പ്പവള്ളും പ്പകട്ടിനിൽക്കാപ്പത സൂക്ഷിക്കുക.  
ഡതകുഴികളുപ്പട   അകരത്തക്്ക  പ്പവള്ളും ഒലിച്ചിറങ്ങാത്തവണ്ണും വക്കിൽ വരമ്പുകൾ 
തീർക്കുക.  ശക്തമായ മഴ മാറിയ ഉടപ്പന തപ്പന്ന പ്പതങ്ങിൻ  തടത്തിപ്പല മണ്്ണ  ഇളക്കി  
പ്പകാടുക്കുക കൂടാപ്പത മണ്്ണ  ഇളക്കുന്ന സമയത്തു  കുമ്മായും  വിതറുന്നത്   അണു 
നശീകരണത്തിനു സഹായകമാകുും 

പ്പതങ്ങുൾെപ്പട
യുള്ള വൃക്ഷ 
വിളകൾ 

വിവിധ് 
ഘട്ടും 

 

ഗാരനാഡർമാ വാട്ടും 

 

വിളകളുപ്പട തടിയിൽ കാണുന്ന കൂണ് രപാലുള്ള  

പൂെലിപ്പെ ഭാഗങ്ങൾ നീക്കും പ്പചയ്തു 

പ്പഹക്സപ്പകാണരസാൾ (3 മിലലി ഒരു ലിറ്റർ 

പ്പവള്ളത്തിൽ) ലായനി  പുരട്ടുക.  ഇരത രീതിയിൽ 

തയ്യാറാക്കിയ  ലായനി തടത്തിലുും നന്നായി 

കുതിർക്കുക.   

കുരുമുളക ് വിവിധ് 

ഘട്ടും 

ചീച്ചൽ രരാഗും

 

മുൻകരുതലായി ഡരൈകരക്കാഡർമ സമ്പു്ടമമാക്കിയ 
രവെിൻ പിണ്ണാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതും 150 ഗ്ാും വീതും 
തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി രചർത്തിളക്കുക.  
 



 
**മഴ അപായ വർണ്ണ സൂചന (ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായ്) 

 
 

ഒപ്്/- 
കനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ്ഗാമീണ കൃഷി കാല്ാവസ്ഥ കസവ രദ്ധതി    

വാഴ   വിവിധ് 
ഘട്ടും 

(രനന്ത്രൻ 
വാഴ) 

കട ചീയൽ

 

മുൻകരുതലായി ഡരൈകരക്കാഡർമ സമ്പു്ടമമാക്കിയ -
ചാണകും 150 ഗ്ാും വീതും തടത്തിൽ വിതറി 
മണ്ണുമായി രചർത്തിളക്കുക.  

 

കവുങ്ങ ് കായ്ക്കുന്ന 
ഘട്ടും 

മഹാളി  ഒരു ശതമാനും വീരയമുള്ള രബാർരഡാ മിശ്രിതും 
കുലകളിലുും ഇലകളിലുും തളിച്ച് പ്പകാടുക്കുക. 

 
 
 
 
 

വിളകളുും 
വളർത്തു 
മൃഗങ്ങളുും 

വിവിധ് 
ഘട്ടും 

 

ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച ്

 

ഒച്ചുകപ്പള  ആകർഷിച്ചു പിടിക്കുവാനായി 
ഡവകുരന്നരങ്ങളിൽ നനഞ്ഞ ചണ ചാക്കുകളിൽ 
കാരബജ്്, രകാളിഫ്ലവർ, പൊയ എന്നിവയുപ്പട 
ഇലകൾ നിറച്ചു  വീടിനു ചുറ്റുും പ്പവക്കുക.   ഇവയിൽ 
വന്നിരിക്കുന്ന ഒച്ചുകപ്പള 200 ഗ്ാും ഉെു ഒരുലിറ്റർ 
പ്പവള്ളത്തിൽ  എന്ന രതാതിൽ കലർത്തി 
തയ്യാറാക്കിയ ലായനിയിൽ ഇട്ടു നശിെിക്കുക. 

വിളകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒച്ചുകപ്പള നശിെിക്കാനായി  
0.3 ശതമാനും വീരയമുള്ള തുരിശ് (3 ഗ്ാും രകാെർ 
സൾരേറ്റ് ഒരു ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ) ലായനി 
തളിക്കുക.  തുരിശ് ലായനിയുപ്പട വീരയും യാപ്പതാരു 
കാരണവശാലുും അധ്ികരിക്കരുത്. അധ്ികാരിച്ചാൽ 
വിളകൾക്്ക പ്പപാള്ളലുും ക്ഷീണവുും ഉണ്ടാകുും. 

കന്നുകാലികൾ വിവിധ് 
ഘട്ടും 

 

കന്നുകാലി കൂട ് ഈർെമിലലാപ്പതയുും വൃത്തിയായുും സൂക്ഷിക്കുക. കന്നുകാലി 
കൂടിൻപ്പറ തറ രതങ്ങാ പ്പതാണ്ടു ഉപരയാഗിച്ച് ഇടവിട്ടു പുകയ്ക്കുകയാപ്പണകിൽ തറ 
ഈർെരഹിതമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കുും . കൂടു പുകയ്ക്കുന്നതിപ്പെ  മുൻപ് പശുക്കപ്പള 
സുരക്ഷിതമായ മപ്പറ്റാരു സ്ഥലരത്തക്ക ്മാറ്റുരമ്പാൾ രവണ്ട ശ്രദ്ധ പുലർത്തണും . 

 

താകീത് 

(ഉടൻ നടപടികയടുകുക)  
ജാഗ്രത   

(തയ്യാറാവുക) 
ഗ്ശദ്ധ 

  (കാദ്ദതാർകുക) 
നിസ്സാരും  

(നടപടികൾ ആവശയമിലല) 


