
  

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
(പ്രാബല്യം: : 03.12.2022 മുതൽ 07.12.2022 വരെ) 

 

 കാസറഗ ാഡ് ജില്ല 
ഗകെള കാർഷിക സർവ്വകല്ാശാല് പ്രാഗേശിക കാർഷിക  ഗവഷണ ഗകപ്രം 

രില്ിഗകാട്-ഉം ഇന്ത്യ കാല്ാവസ്ഥാ വകുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. രിന്നിട് നാല് േിവസരത്ത കാല്ാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളിഗല്കുള്ള കാല്ാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 
03-12-2022 04-12-2022 05-12-2022 06-12-2022 07-12-2022 

മഴ, മി.മീ 0 0.1 0.1 0 0 

കൂടിയ താരനില്, °C 34 34 34 34 34 

കുറഞ്ഞ താരനില്, °C 23 23 23 23 23 

കൂടിയ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 85 85 85 85 85 

കുറഞ്ഞ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 70 70 70 70 70 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, കി.മീ/മണികൂർ 2 2 2 2 2 

കാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ് ി 270 250 250 250 250 

ഗമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 3 3 3 3 3 

 സി. കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/ കക.എസ്.ഡി.96/2022 തീയ്യതി: 02/12/2022 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താരനില്, °C 

കുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആഗരക്ഷിക 
ആർപ്േത, % 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

0.0 31.0 – 32.0 21.5 – 24.0 65.0 – 96.0 00.2 – 1.5 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

മഴ ** 

മഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 15.5 മിലലി വരര) ലഭിക്കുും  

പകൽസമയങ്ങളിൽ കൂടിയ ഊഷ്മാവുും (33°C) രാത്രികളിൽ കുറഞ്ഞ താപ 

നിലയുും(24°C)   അനുഭവരെടുും.  

ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയുും അനുഭവരെടുും (76%  നും  90% നും  ഇടയിൽ).   



കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട.് രനലല്, രകാപ്ര, റബ്ബർ പപാലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ രവയിലത്തിട്ടു 
ഉണകാത്തിരിക്കുക.  

വാഴ  പപാലുള്ള മൃദുകാണ്ഡവുും എളുെത്തിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതുമായ വിളകൾക്്ക താങ്ങുകൾ 
നൽകി സുംരക്ഷിക്കുക  

പുതുതായി നട്ട തതകരള   വാഴയില, രതപങ്ങാല എന്നിവ രകാണ്ട് രപാതിഞ്ഞു രതക്കൻ രവയിലിൽ 
നിന്നുും സുംരക്ഷിക്കുക.  

വീണുകിടക്കുന്ന പതങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പൂർണമായുും നീക്കും രെയ്യുക. പരാഗും വന്നു നശിച്ച 
മരങ്ങൾ പൂർണമായുും മുറിച്ചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിെിക്കണും.  

ഇലകരിച്ചിൽ വാട്ടും മുതലായ പൂെൽ/ ബാക്ടീരിയ  പരാഗങ്ങൾ അധ്ികരിപച്ചക്കാും.  പരാഗബാധ്യുരട 
പ്രാരുംഭ ദശയിൽ തരന്ന നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബിക്കുക. 

രനലല് 

 

വിവിധ് 
ഘട്ടും 

 

  ഇലകരിച്ചിൽ 20 ഗ്ാും പച്ച ൊണകും ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
കലക്കി രതളിരയടുത്തു തളിക്കണും. ബ്ലീച്ചിങ ്
പൗഡർ കിഴികളിലാക്കി (ഏക്കറിന് 2 കിപലാ എന്ന 
പതാതിൽ പാടപത്തക്കു രവള്ളും കയറുന്ന 
ഇടങ്ങളിൽ  നിപക്ഷപിക്കുക. 
പരാഗാധ്ികയും ഉരണ്ടങ്കിൽ  സ്ട്രെപ്റപറ്റാതസക്ലിൻ 
(ഏക്കറിന് 30 ഗ്ാും 200 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 
പതാതിൽ കലർത്തി)  തളിക്കുക. 

രതങ്ങ് വിവിധ് 
ഘട്ടും 

മഹാളി 

 

മൂരെത്തിയ പതങ്ങകൾ മുഴുവൻ പറിരച്ചടുത്ത,്  
മാറ്റിയ പശഷും,  ഒരു ശതമാനും വീരയമുള്ള 
പബാർപഡാ മിശ്രിതും കുലകളിലുും ഇലകളിലുും തളിച്ച ്
രകാടുക്കുക 
 
 
 
 
 

രവള്ളരി വർഗ്ഗ 
വിള 

വളർച്ചാ 

ഘട്ടും     

മൃദുപരാമ പൂെൽ പരാഗും

 

രവള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകളിൽ മൃദുപരാമ പൂെൽ പരാഗും 
പടരാൻ സാധ്യത.   മുൻ കരുതലായി 
മാപങ്കാരസബ്ണ്  2  ഗ്ാും ഒരു ലിറ്റർ രവളളത്തിൽ 
എന്ന പതാതിൽ തയ്യറാക്കി ഇലകളുരട ഇരു 
വശത്തുും തളിക്കുക.  പരാഗും കാണുകയാരണങ്കിൽ 
അപക്കാമിൻ 3 മിലലി. ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 
അനുപാതത്തിൽ 15 ദിവസ ഇടപവളകളിൽ മൂന്നു 
തവണ തളിക്കുക. പരാഗബാധ്ിത ഇലകൾ 
പറിരച്ചടുത്ത് തീയിട്ട് നശിെിക്കുക 

 

രവള്ളരി വർഗ്ഗ 
വിള 

കായ 
പിടിക്കുന്ന 
ഘട്ടും 

കായീച്ച

 

പതാട്ടങ്ങളിൽ ഫിറപമാണ് രകണികൾ സ്ഥാപിക്കുക.  

2 മിലലി മാലത്തിപയാണ് കീടനാശിനി ഒരു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ ലയിെിച്ച് ഈച്ചകരള 
ആകർഷിക്കുന്നതിനായി 10 ഗ്ാും ശർക്കര കൂടി 
പെർത്തിളക്കി ഇലകളുരട അടിവശങ്ങളിൽ 
തളിക്കുക. 

 



 
**മഴ അപായ വർണ്ണ സൂെന (ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായ്) 

 
 

ഒപ്്/- 
ഗനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ് ാമീണ കൃഷി കാല്ാവസ്ഥ ഗസവ രദ്ധതി    

ഇളവൻ/ 
രവള്ളരി വർഗ്ഗ 
പച്ചക്കറികൾ   

കായ 
പിടിക്കുന്ന  
ഘട്ടും 

കായ െീച്ചൽ  

 

ഒരുലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ ഒരു മിലലിലിറ്റർ 
ടയൂബരകാണപസാൾ എന്നപതാതിൽ കലർത്തി 
തയ്യാറാക്കിയ കുമിൾ നാശിനി  തളിക്കുക 

 

 

 

വഴുതന കായ 
പിടിക്കുന്ന 
ഘട്ടും 

തണ്ടുതുരെൻ 

 

കീടും ആക്രമിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നശിെിക്കുക.  
പക്ലാറാൻരെനിലിപപ്രാൾ (രകാറാരെൻ)  3 മിലലി 10 
ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന  പതാതിൽ തളിക്കുക. 
തളിക്കുപപാൾ പാടത്തിരെ പുറത്തു നിന്നുും 
ഉള്ളിപലക്ക് എന്ന രീതിയിൽ തളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 

മാവ് കായ 
പിടിക്കുന്ന 
ഘട്ടും 

കായീച്ച 

 

രണ്ടടി  ആഴത്തിൽ കുഴി ഉണ്ടാക്കി    അതിൽ 
നിലത്തു വീണു കിടക്കുന്ന മാങ്ങകൾ ഇട്ടു മൂടുക. 

പതാട്ടങ്ങളിൽ ഫിറപമാണ് രകണികൾ (@ 1 

രകണി/15രസെ്സ)്  സ്ഥാപിക്കുക. 

 

കശുമാവ് 
 

തളിരിടുയുും 
പൂക്കുകയുും 
രെയ്യുന്ന 
സമയും 

പതയിലരകാതുകുും അനുബന്ധ 
പൂെൽ പരാഗങ്ങളുും 

 
 

പകാെർ ഓക്സീ പക്ലാതറഡ് 3 ഗ്ാും വീതവുും 
എക്കാലക്സ ് 2 മിലലി വീതവുും ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
എന്ന പതാതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായനി തളിക്കുക 

ൊതി കായ 
പിടിക്കുന്ന  
ഘട്ടും 

കായ/ഇലെുള്ളി പരാഗും  

 

0.2% ( ഒരുലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ രണ്ടു ഗ്ാും വീതും) 
വീരയമുള്ള പകാെർ ഓക്സീ പക്ലാതറഡ്  ലായനി  
തളിക്കുക 

താകീത് 

(ഉടൻ നടപടികയടുകുക)  
ജാഗ്രത   

(തയ്യാറാവുക) 
ഗ്ശദ്ധ 

  (കാദ്ദതാർകുക) 
നിസ്സാരും  

(നടപടികൾ ആവശയമിലല) 


