കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും
കാസറഗ ാഡ് ജില്ല
(പ്രാബല്യം: 14.05.2022 മുതൽ 18.05.2022 വരെ)

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും
(പ്രാബല്യം: : 14.05.2022 മുതൽ 18.05.2022 വരെ)

കാസറഗ ാഡ് ജില്ല
ഗകെള കാർഷിക സർവ്വകല്ാശാല് പ്രാഗേശിക കാർഷിക
ഗവഷണ ഗകപ്രം
രില്ിഗകാട്-ഉം ഇന്ത്യ കാല്ാവസ്ഥാ വകുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്നത്
തീയ്യതി:

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിദ്ദകാട്/ കക.എസ്.ഡി.38/2022

എ. രിന്നിട് നാല്

13/05/2022

േിവസരത്ത കാല്ാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ

കൂടിയ
താരനില്, °C

കുറഞ്ഞ
താരനില്, °C

ആഗരക്ഷിക
ആർപ്േത, %

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത,
കി.മീ/മണികൂർ
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സൂചിക
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കാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ് ി
ഗമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ
സി. കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ
വിള

ഘട്ടം

പ്രശ്നങ്ങൾ

കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ

മഴ ലഭിക്കും
കപാതു
നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത അനകഭവപ്പെടകും.

ആകാശും പൂർണമായകും

മമഘാവൃതമായിരിക്കും.
വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനകസരിച്ച് അടകത്ത രണ്ടാഴ്ചകളിൽ ശരാശരിമയക്ാൾ വളപ്പര കൂടകതൽ
മഴ ലഭിക്ാൻ സാധ്യതയകണ്ട്

മഴ: വിത്ത്, റബ്ബർ, കശകവണ്ടി, മഞ്ഞൾ, പ്പകാപ്ര ഉല്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവും പ്പവയിലത്തിട്ടകണക്കക.
വിളഞ്ഞക നിൽക്കന്ന പാടങ്ങൾ

എത്രയകും മവഗും പ്പകായപ്പതാഴിയകക, പ്പകായപ്പതടകത്ത കറ്റകൾ

വയലിൽ തപ്പന്ന കൂട്ടിയിടരകത്.
മൃദക കാണ്ഡ വിളകളായ വാഴ, പച്ചക്റികൾ, താങ്ങകകൾ ആവശയമകള്ള കിഴങ്ങകവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്
ശക്തമായ താങ്ങകകൾ നൽകകക.
അവശയ ഘട്ടങ്ങളിൽ നീർ വാർച്ച

എളപപ്മാകുന്നതിന്

ജല നിർഗമന ചാലുകളികല

അനാവശയ തടസ്സങ്ങൾ നീകും കചയ്യപക.
കപാതു
നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വളും, വിത്ത്, കാലിത്തീറ്റകൾ എന്നിവ ഈർപ്ും തട്ടാത്തതുും കീടങ്ങൾ

ഇലലാത്തതുമായ

മുറികളിൽ ഉയർത്തികകട്ടി പലക പാകിയ പ്പതലങ്ങളിൽ ദ്ദമൽ സൂക്ഷികുക.
കന്നകകാലികപ്പള ബലക്ഷയമകള്ള പ്പതാഴകത്തകകളിൽ പാർെിക്രകത്
അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കൂടകതലകള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പകൽ 12 മണിയ്ക്കകും 3 മണിയ്ക്കകും ഇടയിൽ കാർഷിക
വൃത്തികൾ ഒഴിവാക്കക
വൃക്ഷ വിളകൾ നടാനകള്ള തയ്യാപ്പറടകെകകൾ തകടങ്ങാും. വിളകൾ നടകമപാൾ,പ്പചടികൾ തമ്മിൽ
ശാസ്ത്രീയമായ അകലും ഉറൊക്ണും. മമൽ മണ്ണിപ്പെ കൂപ്പട ജൈവ വളങ്ങൾ മിശ്രിതും പ്പചയ്തക മവണും
കകഴികൾ മൂന്നിൽ രണ്ടക ഭാഗും നിറക്ാൻ. വർഷ കാലും തകടങ്ങകന്നമതാടകകൂടി ജതകൾ നടാും.
വൃക്ഷ വിളകൾക്് ഒന്നാും ഗഡക വളങ്ങൾ നൽകാും

പ്പനലല്: വിരകെൂ

നിലപ്പമാരക

(ഒന്നാും വിള)

ക്ൽ

മഴ ലഭിക്കപ്പമന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കന്ന സാഹചരയത്തിൽ പാടും ഉഴകതൽ ആരുംഭിക്കക.
ആദയപ്പത്ത ഉഴകതലിൽ തപ്പന്ന പച്ചില വളങ്ങൾ, ഉണക്ിപ്പപാടിച്ച ചാണക വളും എന്നിവ
(പ്പമാത്തത്തിൽ പ്പഹക്ടറിനക അഞ്ചക ടൺ നിരക്ിൽ ) മണ്ണകമായി മചർക്കക.

പ്പനലല്: വിരകെൂ

പ്പപാടി വിത /

(ഒന്നാും വിള)

നഴ്സറി
തയ്യാറാക്ൽ

മണ്ണിപ്പല

ഈർെത്തിപ്പെ

മനരപ്പത്ത

തപ്പന്ന

അളവ്

പ്പപാടിവിത

സ്ഥലപ്പത്ത

ൈല

ലഭയത

അപ്പലലങ്കിൽ

പറിച്ചക

എന്നിവ

വിലയിരകത്തി

മനടകന്നതിനായി

നഴ്സറി

തയ്യാറാക്ൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ അവലുംബിക്കക.
മരാഗബാധ് തടയകന്നതിനായി നടകന്നതിന് മകൻപ് വിത്ത്, സയൂമഡാമമാണസ് (പത്തക
കിമലാ ഗ്ാും വിത്തിനക 10 ഗ്ാും സയൂമഡാമമാണസ് എന്ന മതാതിൽ) കലർത്തി തയ്യാർ
പ്പചയ്യണും.
നഴ്സറി തയ്യാറാക്കന്ന സമയത്ത് ചതകരശ്ര മീറ്ററിന് ചകരകങ്ങിയത് 1 കി. ഗ്ാും
ഉണക്ിപ്പൊടിച്ച ചാണകും/കമപാസ്റ്റ് മണ്ണിൽ നന്നായി ഇളക്ി മചർമക്ണ്ടതാകകന്നക

പ്പതങ്ങ്

നിലപ്പമാരക
ക്ൽ

നടാൻ മവണ്ടി നിലപ്പമാരകക്ാും.
നടാനകള്ള കകഴികൾക്് 1 മീറ്റർ വീതും നീളവകും വീതിയകും ആഴവകും ഉണ്ടായിരിക്ണും.
പ്പചങ്കൽ പ്രമദശമാപ്പണങ്കിൽ കകഴികൾക്് 1.2 മീറ്റർ വീതും നീളവകും വീതിയകും ആഴവകും
മവണും.
മമൽമണ്ണകും

ചാണകപ്പൊടിയകും

ചാരവകും

കൂട്ടിക്ലർത്തിയ

മിശ്രിതും

ഉപമയാഗിച്ച്

കകഴിയകപ്പട മകന്നിൽ ഒരക ഭാഗും നിറക്കക.
ജതക്കഴിയിൽ

പ്പവള്ളും

പ്പകട്ടിനിൽക്ാതിരിക്ാൻ

ശ്രദ്ധിക്ണും.

കകഴിയിമലക്് പ്പവള്ളും ഒലിച്ചിറങ്ങാതിരിക്ാൻ ചകറ്റകും വരപ് തീർക്കക

മഴക്ാലത്ത്

പ്പതങ്ങ്

വിവിധ് ഘട്ടും

പ്പകാപൻ പ്പചലലി

പ്പതങ്ങിപ്പെ

അഗ്ഭാഗത്തകനിന്നകും

ഉപമയാഗിച്ച്

വണ്ടകകപ്പള

നശിെിക്കക.

മബാർമഡാ

പ്പചലലിമക്ാൽ

കകത്തിപ്പയടകത്ത്
കകഴപ്

പ്പകാണ്ട്

വണ്ടകകൾ തകരന്ന ദവാരും നിറക്കന്നത് മകറിവിൽ
കൂടി

ഉണ്ടാമയക്ാവകന്ന

പൂെൽ

ബാധ്പ്പയ

തടയാൻ സഹായിക്കും.
ഉപമയാഗ സൂനയമായ മീൻ
ഉയരും കകറഞ്ഞ പ്പതങ്ങകകൾ
പ്പപാതകപ്പവ കൂടകതൽ ആക്രമണ
വിമധ്യരാണ്

വലകൾ

ഒരക

മീറ്റർ

നീളത്തിലകും അര മീറ്റർ വീതിയിലകും മകറിപ്പച്ചടകത്തക
പ്പതങ്ങിൻപ്പറ

മൂന്നാമപ്പത്തയകും നാലാമപ്പത്തയകും

ഒലക്വിളകകളിൽ
പ്പചറകകലലകകൾ
അമർത്തി

വിരിച്ചക
വച്ച്

പ്പവക്കക.

നടകഭാഗത്തക

ഉൾഭാഗമത്തക്ക

തള്ളി

ഓലത്തണ്ടിപ്പെ

രണ്ടക

ഭാഗമത്തക്കും പകറമത്തക്ക തൂങ്ങി നിൽക്കന്ന
വലയകപ്പട വശങ്ങൾ നന്നായി വിടർന്നിരിക്ണും.
പാറിവരകന്ന

വണ്ടകകൾ

കാലകകൾ

വലയിൽ

കകടകങ്ങി സഞ്ചരിക്ാൻ പറ്റാപ്പത നശിച്ചക മപാകകും,
പകതക

ഓലകൾ

വിടരകന്നതിനനകസരിച്

വല

മകകളിമലാട്ട് മാറ്റി മാറ്റി പ്പവക്കവാൻ ശ്രദ്ധിക്കക.
പ്പതങ്ങ്

വിവിധ് ഘട്ടും

പ്പചപൻ പ്പചലലി

നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ:മനർെിച്ച ഇമിഡാക്മളാർപ്രിഡ് (1മിലലി പത്തക ലിറ്റർ
പ്പവള്ളത്തിൽ) ലായനി പ്പചലലി തകരന്ന ദവാരങ്ങളിൽ
നിറപ്പയ ഒഴിക്കക.
മതാട്ടങ്ങളിൽ

സപകർണ

ശകചിതവും

അവലുംബിക്കക.

പ്പതങ്ങ്

വിവിധ് ഘട്ടും

കൂപ്ചീയൽ

വൃത്തിയാക്ിയ

മശഷും മകൻകരകതലായി ഓമരാ

പ്പതങ്ങിപ്പെയകും

കൂപിനക

ചകറ്റകും

കവിളിൽ

ജൈമക്ാപ്പഡർമ പ്പകയ്ക്ക് നിമക്ഷപിക്കക.
അപ്പലലങ്കിൽ
മാമങ്കാമസബ്

നിറച്ച,

സകഷിരങ്ങൾ

ഇട്ട

പ്പചറക

മപാളിത്തീൻ പാക്റ്റകകൾ (2 ഗ്ാും ) തയ്യാറാക്കക.
പ്പതങ്ങിപ്പെ

മണ്ട

വൃത്തിയാക്ിയ

മശഷും,.

മകൻകരകതലായി, ഇങ്ങപ്പനയകള്ള മൂന്നക പാക്റ്റ്
വീതും

ഓമരാ

പ്പതങ്ങിപ്പെയകും

കൂപിനക

ചകറ്റകും

കവിളിൽ വയ്ക്കകക.
അപ്പലലങ്കിൽ
പ്പതങ്ങിപ്പെ

മണ്ടയിലകും,

മകൻകരകതലായി,

1%

മിശ്രിതും തളിക്കക.
മിശ്രിതും തളിക്കക.

1%

വീരയമകള്ള

കൂപിലകും,
മബാർമഡാ

വീരയമകള്ള മബാർമഡാ

കകരകമകളക്

വിവിധ് ഘട്ടും

ചീച്ചൽ മരാഗും

മകൻകരകതലായി ജൈമക്ാഡർമ സപക്ടമമാക്ിയ
മവെിൻ പിണ്ണാക്്-ചാണക മിശ്രിതും 150 ഗ്ാും വീതും
തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണകമായി മചർത്തിളക്കക.
മരാഗ

ലക്ഷണങ്ങൾ

കണ്ടക

തകടങ്ങിയാൽ

പ്പറമഡാമിൽ രണ്ടക ഗ്ാും ഒരക ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ
എന്ന

മതാതിൽ

കലർത്തി

കകതിർക്കക.
ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ

തടത്തിപ്പല

മണ്ണ്

കാണകകയാപ്പണങ്കിൽ

ഇമത

മിശ്രിതും ഇലകളിലകും തണ്ടിലകും തളിക്കക.
മാവ്

മാങ്ങകൾ

കായീച്ച

മൂപ്പെത്തിയ മാങ്ങകൾ പഴകക്കന്നതിനക മകപ്പപ

മൂപ്പെത്തക

പറിപ്പച്ചടകക്കക. തിളക്കന്ന പ്പവള്ളവകും തണകത്ത

ന്ന ഘട്ടും

പ്പവള്ളവകും തകലയ അളവിൽ മയാൈിെിച്ച് ഒരക ലിറ്റർ
പ്പവള്ളത്തിന് ഒരക മടബിൽ സ്പൂൺ എന്ന മതാതിൽ
കറിയകെ്

ലയിെിക്കക.

പ്രസ്തകത

ലായനിയിൽ

മാങ്ങകൾ 2 മിനിട്ട് മനരമത്തക്് മകക്ിപ്പയടകത്ത്
പ്പവള്ളും

മതാർത്തി

കളഞ്ഞതിനക

മശഷും

നടകന്ന

സമയും

പഴകക്ാൻ പ്പവക്കക.
ഇഞ്ചി/മഞ്ഞൾ

നടകന്ന

വാട്ടും/ചീച്ചൽ

സമയും

മകൻകരകതലായി
നിലപ്പമാരകക്കമപാൾ

ജൈമക്ാപ്പഡർമ

സപക്ടമമാക്ിയ ചാണകും ( നൂറക

കിമലാഗ്ാും

ചാണകത്തിൽ ഒരക കിമലാഗ്ാും ജൈമക്ാപ്പഡർമ).
ഉപമയാഗിക്കക.
അപ്പലലങ്കിൽ
നൂറക

ചതകരശ്രമീറ്ററിന്

ജൈമക്ാപ്പഡർമ

25

മണ്ണിൽ

ഗ്ാമ

മനരിട്ട്

വീതും
മചർത്തക

മയാൈിെിക്കക.
കന്നകകാലിക

വിവിധ് ഘട്ടും

അകിട് വീക്ും

ൾ

പ്പതാഴകത്തിപ്പെ

തറ

ഈർെ

രഹിതമായി

സൂക്ഷിക്കന്നത് അകിട് വീക്ും വരകന്നത് തടയാൻ
സഹായിക്കും
അടകത്തകള്ള

മൃഗാശകപത്രിയകമായി

ആമലാചിച്ചക

കന്നകകാലികൾക്് കകത്തിപ്പവെകകൾ നൽകകക
പശക

ഗർഭകാലും

ബ്രൂസമലലാസിസ്

പശകക്ിടാങ്ങൾക്ക
മാസത്തിനകും

4

മാസത്തിനകും

ഇടയിലകള്ള

8

പ്രായത്തിൽ

കകത്തിപ്പവെകകൾ നൽകകക
മൃഗങ്ങൾക്് ശകചിതവും ഉറൊക്കക.
ഗർഭും
തപ്പന്ന

അലസിമൊകകന്നത്

ഉണ്ടായാൽ

അടകത്തകള്ള

അറിയിക്കകയകും

ഉടപ്പന

മൃഗാശകപത്രിയിൽ

മഡാക്ടറകപ്പട

നിർമേശങ്ങൾ

അനകസരിക്കകയകും പ്പചയ്യകക
ബ്രൂസമലലാസിസ്

മനകഷയരിമലക്കും

പടരകന്നതിനാൽ മൃഗങ്ങപ്പള പരിപാലിക്കന്നയാൾ
നലല വയക്തി ശകചിതവും പാലിക്ണും
ഒപ്്/-

ഗനാഡൽ ഓഫീസർ
പ് ാമീണ കൃഷി കാല്ാവസ്ഥ ഗസവ രദ്ധതി

