
    

 
  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 

കണ്ണൂർ ജില്ല 

(പ്രാബല്യം: 19.01.2022 മുതൽ 23.01.2022വരെ) 

 



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
 (പ്രാബല്യം: 19.01.2022 മുതൽ 23.01.2022 വരെ) 

 കണ്ണൂർ ജില്ല 
കകെള കാർഷിക സർവ്വകല്ാശാല് പ്രാകേശിക കാർഷിക ഗകവഷണ കകപ്രം 

രില്ികകാട്-ഉം ഇന്ത്യ കാല്ാവസ്ഥാ വകുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. രിന്നിട്ട അഞ്ച് േിവസരത്ത കാല്ാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളികല്കുള്ള കാല്ാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 
19-01-2022 20-01-2022 21-01-2022 22-01-2022 23-01-2022 

മഴ, മി.മീ 0 0 0 0 0 

കൂടിയ താരനില്, °C 34 35 35 35 35 

കുറഞ്ഞ താരനില്, °C 24 23 22 22 23 

കൂടിയ ആകരക്ഷിക ആർപ്േത, % 80 80 80 80 80 

കുറഞ്ഞ ആകരക്ഷിക ആർപ്േത, % 60 60 60 60 60 

കാറ്റിന്രറ കവഗത, കി.മീ/മണികൂർ 2 2 2 2 2 

കാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ്ഗി 220 220 220 270 320 

കമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 2 4 3 4 2 

 സി. കാർഷിക നിർകേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/കക.എൻ.ആർ 05/2022 തീയ്യതി:18/01/2022 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താരനില്, °C 

കുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആകരക്ഷിക 
ആർപ്േത, % 

കാറ്റിന്രറ കവഗത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

00 33.8 – 35.2 20.3  – 24.0 56.1 – 82.8 04 – 12 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർകേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങ

ൾ 

മഴയില്ല 

രകൽസമയങ്ങളിൽ കൂടിയ ഊഷ്മാവും ൊപ്തികളിൽ കുറഞ്ഞ താര നില്യും  

അനുഭവരപ്ടും. ഉയർന്ന അന്ത്െീക്ഷ ആർപ്േതയും അനുഭവരപ്ടും.  ആകാശം 

രതളിഞ്ഞകതാ ഭാഗീകമായി കമഘാവൃതകമാ ആയിെികും. 

ഇല്കെിച്ചിൽ വാട്ടം മുതല്ായ രൂപ്ൽ കൊഗങ്ങൾ അധികെികച്ചകാം.  കൊഗബാധയുരട 

പ്രാെംഭ േശയിൽ തരന്ന നിയപ്ന്ത്ണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവല്ംബികുക. 



കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങ

ൾ 

മമൽമണ്ണ്  ഇളക്കി പപൊടിച്ചു നിയതമൊയി പരത്തിയിടുന്നത് പുതയിടുന്നതിനു സമൊനമൊയ ഒരു 

രീതിയൊണ്. ഇത് മണ്ണിപല് ഈർപ്പ നഷ്ടം തടയൊൻ സഹൊയിക്കും.  ഈർപ്പ നഷ്ടം കുറക്കൊനൊയ്  

മണ്ണിനു പുത യിടുക.  കീട മരൊഗ ബൊധയില്ലൊത്ത വിളകളുപട അവശിഷ്ടങ്ങമളൊ പച്ചില്കമളൊ 

കരിയില്കമളൊ ഇതിനൊയി ഉപമയൊഗിക്കൊം.  തനതു വിളകളുപട അവശിഷ്ടങ്ങൾ  

ഒഴിവൊക്കുന്നത് പ്രസ്തുത വില്പയ ബൊധിക്കുന്ന കീട മരൊഗങ്ങളുപട പ്രജനനം ഒഴിവൊക്കൊൻ 

സഹൊയകരമൊകും.    

മതനീച്ച വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങൾ 

വവറസ്- ബൊക്റ്റീരിയ മരൊഗം

 

അടകൾ പുറപത്തടുത്തു അതിമല്ക്കു  ഒരു ല്ിറർ 
പവള്ളത്തിൽ 500 മില്ലി ഗ്ൊം എന്നൊ മതൊതിൽ 
സ്ട്പെപ്റമറൊവമസിൻ കല്ർത്തിയ ല്ൊയനി 
തളിക്കുക.  കൂടൊപത  ഇമത  ല്ൊയനി പഞ്ചസൊര 
കൂടി മേർത്ത ് പേറു തളികകളില്ൊക്കി കൂടുകളിൽ  
പവക്കുകയും പേയ്യുക. 

പതങ്ങ്       വിവിധ ഘട്ടം 

 

വരൾച്ച 1) തൊഴപത്ത നിരയിപല് രണ്ടു പമച്ചൊല്കൾ 
പവട്ടി മൊറുക 

2) തടത്തിൽ കമപൊസ്റ്റ് വിതറുക 
3) ഉണങ്ങിയ ഓല്കൾ പകൊണ്ട ്പുതയിടുക 
4) കണികൊ ജല്മസേനം സവീകരിക്കുക 
5) വത പതങ്ങുകപള തണൽ നൽകി 

സംരക്ഷിക്കുക 

രതങ്ങ് വിവിധ ഘട്ടം പേപൻ പേല്ലി 

 

ആക്രമണം പ്രൊരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തപന്ന 
കപണ്ടത്തിയൊൽ മൊത്രമമ ആക്രമണ വിമധയമൊയ 
പതങ്ങുകപള സംരക്ഷിക്കൊം 
സൊധിക്കുകയുള്ളൂ.തിരിമയൊല്കളും 
മധയനിരയില്ുള്ള ഓല്കളും 
മഞ്ഞളിക്കുകയൊപണങ്കിൽ നിർബന്ധമൊയും 
സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം നടത്തണം.പതമങ്ങൊല് 
തടിമയൊട ് മേരുന്ന ഭൊഗത്തു തുറന്ന ദ്വൊരം 
പ്രതയക്ഷപപ്പടുക,കീടത്തിപെ വജവൊ-
വശിഷ്ടങ്ങൾ,സമൊധി,ദ്ശ എന്നിവ പതങ്ങിപെ  
ഓല്ക്കവിളുകളില്ും തടത്തില്ിൻ 
കൊണുകയൊപണങ്കിൽ ആക്രമണം ഉള്ളതൊയി 
ഉറപ്പിക്കൊം. 
നിയന്ത്രണ മൊർഗങ്ങൾ:- സ്പിമനൊസൊഡ് മനർപ്പിച്ച് 
(4മില്ലി ഒരു ല്ിറർ പവള്ളത്തിൽ തടിയിപല്  തുരന്ന 
ദ്വൊരങ്ങളിൽ നിറപയ ഒഴിക്കുക.   അമതൊപടൊപ്പം 
പതങ്ങുകളുപട  മുകളില്പത്ത  രണ്ടും  മൂന്നും 
ഒല്ക്കവിളുകളില്ും ഇമത ല്ൊയനി ഒഴിക്കുക. 
 
മതൊട്ടങ്ങളിൽ സപുർണ ശുേിതവം 
അവല്ംബിക്കുക. 



രതങ്ങ് കൊയ്ക്കുന്ന 
പതങ്ങുകൾ 

മഹൊളി മരൊഗവും അകൊല് 
മതങ്ങൊ പപൊഴിച്ചല്ും

 

മൂപപ്പത്തൊറൊയ എല്ലൊ മതങ്ങകളും പറിപച്ചടുക്കുക.  
മശഷിക്കുന്ന കുല്കളിൽ ഒരു ശതമൊനൊം വീരയമുള്ള 
മബൊമഡൊ മിശ്രിതം നന്നൊയി തളിക്കുക. 

വൊഴ വിവിധ ഘട്ടം         തടതുരപ്പൻ വണ്ട ് 

 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശുേിതവം പൊല്ിക്കുക. അസുഖം 
ബൊധിച്ച പേടികൾ തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. വണ്ടിപെ 
ആക്രമണപത്ത തുടർന്നുണ്ടൊയ ദ്വൊരങ്ങളിൽ 
ബയൂമവറിയ ബസിയൊന എന്ന മിത്ര കുമിൾ 5 , 6 , 7 
മൊസങ്ങളിൽ  ഒരു ല്ിററിന് 20 ഗ്ൊം എന്ന മതൊതിൽ 
കല്ക്കി ഒഴിച്ച് പകൊടുക്കുക 

കുരുമുളക ് വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങൾ 

േീച്ചൽ മരൊഗം 

 

പറമഡൊമിൽ രണ്ടു ഗ്ൊം ഒരു ല്ിറർ പവള്ളത്തിൽ 
എന്ന മതൊതിൽ കല്ർത്തി തടത്തിപല് മണ്്ണ 
കുതിർക്കുക.   

ഇമത മിശ്രിതം ഇല്കളില്ും തണ്ടില്ും തളിക്കുക. 

തക്കൊളി വിവിധ ഘട്ടം കൊയ്  േീച്ചൽ മരൊഗം 

 

പൂർണമൊയും അഴുകിയ തക്കൊളികൾ പറിച്ചു 
കളയുക. പേടിയിൽ  ആഴ്ചമതൊറും 2% വീരയത്തിൽ 
സയുമഡൊമമൊണൊസ് തളിക്കുക. 

പവള്ളരിവർ
ഗ വിളകൾ 

വിവിധ ഘട്ടം പപൊടി പൂപ്പൽ മരൊഗം 

 

മുൻ കരുതല്ൊയി “മൊമങ്കൊപസബ്” 2 ഗ്ൊം ഒരു ല്ിറർ 
പവളളത്തിൽ എന്ന മതൊതിൽ തയ്യറൊക്കി 
ഇല്കളുപട ഇരു വശത്തും തളിക്കുക.  

മരൊഗം കൊണുകയൊപണങ്കിൽ  "വല്൦ സൾഫർ "   3 
ഗ്ൊം. ഒരു ല്ിറർ പവള്ളത്തിൽ എന്ന 
അനുപൊതത്തിൽ 10 ദ്ിവസ ഇടമവളകളിൽ രണ്ടു 
തവണ തളിക്കുക..  

മരൊഗബൊധിത ഇല്കൾ പറിപച്ചടുത്ത് തീയിട്ട് 
നശിപ്പിക്കുക. 

 



 
 

ഒപ്്/- 
കനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ്ഗാമീണ കൃഷി കാല്ാവസ്ഥ കസവ രദ്ധതി    
 

പൊവയ്ക്ക വിവിധ ഘട്ടം കൊയീച്ച 

 

ഫിറമമൊൺ പകണി  15പസെിന്  1വീതം 

തൂക്കിയിടുക.  
+ 

10% ശർക്കരയും 0.1% മൊ ല്ത്തിമയൊണും അടങ്ങിയ 

മിശ്രിതം ഇല്യുപട അടിഭൊഗത്തൊയി   40m2 
സ്ഥല്മത്തക്ക ് രണ്ടൊഴ്ച ഇടമവളകളിൽ തളിച്ച ്

പകൊടുക്കുക  . 

േീര വിവിധ ഘട്ടം ഇല്കരിച്ചിൽ

 

ജല്മസേനം നടത്തുമപൊൾ പവള്ളം ഇല്കളുപട 
മുകളിൽ വീഴൊപത തടത്തിൽ ഒഴിച്ച് പകൊടുക്കുക. 
കരിച്ചിൽരൂക്ഷമൊയൊൽേൊണകപത്തളി 
(1കി.ഗ്ൊം.േൊണകം 10 ല്ി. പവള്ളത്തിൽ കല്ക്കി 
അരിച്ചു  പതളി എടുക്കുക) തളിച്ച് പകൊടുക്കുക 
.കൂടൊപത  2% വീരയത്തിൽ സയുമഡൊമമൊണൊസ് 
/വെമക്കൊപഡർമ മണ്ണിൽ ഒഴിച്ച് പകൊടുക്കുക. 

കവുങ്ങ ്  3 - 4 വർഷം 
പ്രൊയമൊയ 
വതകൾ   

ഇല്  കരച്ചിൽ, കൂപു േീയൽ 
എന്നിവ  

 

1% മബൊമഡൊ മിശ്രിതം തളിക്കുക. 

വൃക്ഷ 
വിളകൾ 

വിവിധ ഘട്ടം 'യൂപ്ളൊറിപ്പസ് ' വണ്ടിപെ 
(തുരപ്പൻ) ആക്രമണം 

 

തടിയിൽ  ആക്രമണം ഉണ്ടൊയ ഭൊഗത്ത് 
കവിനൊൽമഫൊസ്  (രണ്ടു മില്ലി ഒരു ല്ിറർ 
പവള്ളത്തിൽ എന്ന മതൊതിൽ) തളിക്കുക 


