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കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
(പ്രാബല്യം: : 18.05.2022 മുതൽ 22.05.2022 വരെ) 

 

 കാസറഗ ാഡ് ജില്ല 
ഗകെള കാർഷിക സർവ്വകല്ാശാല് പ്രാഗേശിക കാർഷിക  ഗവഷണ ഗകപ്രം 

രില്ിഗകാട്-ഉം ഇന്ത്യ കാല്ാവസ്ഥാ വകുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. രിന്നിട് അഞ്ച്    േിവസരത്ത കാല്ാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളിഗല്കുള്ള കാല്ാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 
18-05-2022 19-05-2022 20-05-2022 21-05-2022 22-05-2022 

മഴ, മി.മീ 50 25 50 6 12 

കൂടിയ താരനില്, °C 30 30 30 30 30 

കുറഞ്ഞ താരനില്, °C 24 24 24 24 24 

കൂടിയ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 97 97 97 97 97 

കുറഞ്ഞ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 85 85 85 85 85 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, കി.മീ/മണികൂർ 8 12 3 3 3 

കാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ് ി 320 320 320 50 270 

ഗമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 8 8 8 3 4 

 സി. കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/ കക.എസ്.ഡി.39/2022 തീയ്യതി: 17/05/2022 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താരനില്, °C 

കുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആഗരക്ഷിക 
ആർപ്േത, % 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

110.5 29.0-32.1 23.0-24.3 83-96 03-04 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

തീവ്രമായതതാ അതി തീവ്രമായതതാ ആയ മഴ 

ആദ്യത്തെ മൂന്നു ദ്ിവസം തീവ്രമായ (ഇരുപെിനാലു മണിക്കൂറിൽ 64.5  മിലലി മുതൽ  204 .5 
മിലലി വത്തര)  മഴലഭിക്കും.  തുടർന്ന് ശക്തികുറഞ്ഞതതാ സാധാരണ  മഴതയാ(ഇരുപെിനാലു 
മണിക്കൂറിൽ 2 .5  മിലലി മുതൽ  64.4  മിലലി വത്തര)   ലഭിക്കും.  വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനുസരിച്ച്  
അടുെയാഴ്ച ശരാശരിതയക്കാൾ വളത്തര കൂടുതൽ  മഴ ലഭിക്കാൻ സാധയതയുണ്ട് 

ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത അനുഭവത്തെടും.  ആകാശം പൂർണമായും 
തമഘാവൃതമായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ്  സവാധാരണയിൽ കുറവായിരിക്കും 

 



കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

വിെ,് റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മഞ്ഞൾ, ത്തകാപ്ര  ഉല്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ത്തവയിലെിട്ടുണക്കുക. 
വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാടങ്ങൾ  എത്രയും തവഗം ത്തകായത്തതാഴിയുക, ത്തകായത്തതടുെ കറ്റകൾ 
വയലിൽ തത്തന്ന കൂട്ടിയിടരുത്.  

മൃദ്ു കാണ്ഡ വിളകളായ വാഴ, പച്ചക്കറികൾ,  താങ്ങുകൾ ആവശയമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് 
ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.   

നീർ വാർച്ച  എളപപ്മാകുന്നതിന്   ജലനിർഗ്ഗമന ചാലുകൾ തുറന്നിടുക .    

വളും, വിത്ത്, കാലിത്തീറ്റകൾ എന്നിവ ഈർപ്ും തട്ടാത്തതുും കീടങ്ങൾ  ഇലലാത്തതുമായ 
മുറികളിൽ  ഉയർത്തികകട്ടി പലക പാകിയ പ്പതലങ്ങളിൽ ദ്ദമൽ സൂക്ഷികുക. 

കന്നുകാലികത്തള ബലക്ഷയമുള്ള ത്തതാഴുെുകളിൽ പാർെിക്കരുത് 

വൃക്ഷ വിളകൾ നടാനുള്ള തയ്യാത്തറടുെുകൾ തുടങ്ങാം. വിളകൾ നടുതപാൾ,ത്തചടികൾ തമ്മിൽ 
ശാസ്ത്രീയമായ അകലം ഉറൊക്കണം.  തമൽ മണ്ണിത്തെ കൂത്തട  ജൈവ വളങ്ങൾ മിശ്രിതം ത്തചയ്തു തവണം 
കുഴികൾ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം നിറക്കാൻ.  വർഷ കാലം തുടങ്ങുന്നതതാടുകൂടി ജതകൾ നടാം.  

വിളകൾക്്ക രാസ വളം നൽകുന്നത് അൽപ ദ്ിവസതെക്്ക മാറ്റി ത്തവക്കുക. 

ത്തനലല്: വിരുെൂ  
(ഒന്നാം വിള)   

നിലത്തമാരു
ക്കൽ 

മഴ ലഭിക്കുത്തമന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചരയെിൽ പാടം ഉഴുതൽ  ആരംഭിക്കുക. 

ആദ്യത്തെ ഉഴുതലിൽ തത്തന്ന പച്ചില വളങ്ങൾ, ഉണക്കിത്തപാടിച്ച ചാണക വളം എന്നിവ 
(ത്തമാെെിൽ ത്തഹക്ടറിനു അഞ്ചു ടൺ നിരക്കിൽ ) മണ്ണുമായി തചർക്കുക. 

ത്തനലല്: വിരുെൂ  
(ഒന്നാം വിള)   

നഴ് സറി 
തയ്യാറാക്കൽ 

നഴ്സറി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയെ് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ചുരുങ്ങിയത് 1 കി. ഗ്ാം 
ഉണക്കിത്തൊടിച്ച ചാണകം/കതപാസ്റ്റ് മണ്ണിൽ നന്നായി ഇളക്കി തചർതക്കണ്ടതാകുന്നു.  
 
തരാഗബാധ തടയുന്നതിനായി നടുന്നതിന് മുൻപ് വിെ്, സയൂത ാതമാണസ് (പെു 
കിതലാ ഗ്ാം വിെിനു 10 ഗ്ാം സയൂത ാതമാണസ് എന്ന തതാതിൽ) കലർെി തയ്യാർ 
ത്തചയ്യണം. 

ത്തതങ്ങ് നിലത്തമാരു
ക്കൽ 

നടാൻ തവണ്ടി നിലത്തമാരുക്കാം. ത്തവള്ളത്തക്കട്ടുകൾ  രൂപം ത്തകാള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ  
ത്തതങ്ങിന് അനുതയാൈയമലല 
നടാനുള്ള കുഴികൾക്്ക 1 മീറ്റർ വീതം നീളവും വീതിയും ആഴവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
ത്തചങ്കൽ പ്രതദ്ശമാത്തണങ്കിൽ കുഴികൾക്്ക 1.2 മീറ്റർ വീതം നീളവും വീതിയും ആഴവും 
തവണം. 
തമൽമണ്ണും ചാണകത്തൊടിയും ചാരവും കൂട്ടിക്കലർെിയ മിശ്രിതം ഉപതയാഗിച്ച ്
കുഴിയുത്തട മുന്നിൽ ഒരു ഭാഗം നിറക്കുക.  
ജതക്കുഴിയിൽ ത്തവള്ളം ത്തകട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴക്കാലെ ്
കുഴിയിതലക്ക് ത്തവള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങാതിരിക്കാൻ ചുറ്റും വരപ ്തീർക്കുക 



ത്തതങ്ങ് വിവിധ ഘട്ടം ത്തകാപൻ ത്തചലലി 

  

ഉയരം കുറഞ്ഞ ത്തതങ്ങുകൾ  

ത്തപാതുത്തവ കൂടുതൽ ആക്രമണ 

വിതധയരാണ് 

ത്തതങ്ങിത്തെ അഗ്ഭാഗെുനിന്നും ത്തചലലിതക്കാൽ 

ഉപതയാഗിച്ച് വണ്ടുകത്തള കുെിത്തയടുെ് 

നശിെിക്കുക. തബാർത ാ കുഴപ് ത്തകാണ്ട് 

വണ്ടുകൾ തുരന്ന ദ്വാരം നിറക്കുന്നത് മുറിവിൽ 

കൂടി ഉണ്ടാതയക്കാവുന്ന പൂെൽ ബാധത്തയ 

തടയാൻ സഹായിക്കും. 

ഉപതയാഗ സൂനയമായ മീൻ  വലകൾ  ഒരു  മീറ്റർ 
നീളെിലും അര മീറ്റർ വീതിയിലും മുറിത്തച്ചടുെു 
ത്തതങ്ങിൻത്തറ  മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും 
ഒലക്കവിളുകളിൽ വിരിച്ചു നടുഭാഗെു 
ത്തചറുകലലുകൾ വച്ച് ഉൾഭാഗതെക്കു തള്ളി 
അമർെി ത്തവക്കുക. ഓലെണ്ടിത്തെ രണ്ടു 
ഭാഗതെക്കും പുറതെക്കു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന  
വലയുത്തട വശങ്ങൾ നന്നായി വിടർന്നിരിക്കണം. 
പാറിവരുന്ന വണ്ടുകൾ  കാലുകൾ വലയിൽ 
കുടുങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്തത നശിച്ചു തപാകും,  
പുതു ഓലകൾ വിടരുന്നതിനനുസരിച് വല 
മുകളിതലാട്ട്  മാറ്റി മാറ്റി ത്തവക്കുവാൻ  ശ്രദ്ധിക്കുക. 

ത്തതങ്ങ് വിവിധ ഘട്ടം ത്തചപൻ ത്തചലലി 

 

നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ:- 

തനർെിച്ച ഇമി ാക് തളാർപ്രി  ് (1മിലലി പെു ലിറ്റർ 
ത്തവള്ളെിൽ) ലായനി ത്തചലലി തുരന്ന ദ്വാരങ്ങളിൽ 
നിറത്തയ ഒഴിക്കുക. 

തതാട്ടങ്ങളിൽ സപുർണ ശുചിതവം 
അവലംബിക്കുക. 

ഇഞ്ചി/മഞ്ഞൾ നടുന്ന 
സമയം 

നിലത്തമാരുക്കുതപാൾ ജൈതക്കാത്ത ർമ സപുഷ്ടമാക്കിയ ചാണകം ( നൂറു  
കിതലാഗ്ാം ചാണകെിൽ ഒരു കിതലാഗ്ാം ജൈതക്കാത്ത ർമ).  ഉപതയാഗിക്കുക. 

അത്തലലങ്കിൽ 

നൂറു ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 25 ഗ്ാമ വീതം ജൈതക്കാത്ത ർമ മണ്ണിൽ തനരിട്ട് തചർെു 
തയാൈിെിക്കുക.   

നലല നീർവാർച്ചയുള്ള സ്ഥലം നടനായി ത്തതരത്തഞ്ഞടുക്കുക 

കന്നുകാലിക
ൾ 

വിവിധ ഘട്ടം അകിട ്വീക്കം  ത്തതാഴുെിത്തെ തറ  ഈർെ രഹിതമായി 
സൂക്ഷിക്കുന്നത്   അകിട ്വീക്കം വരുന്നത് തടയാൻ 
സഹായിക്കും 

അടുെുള്ള മൃഗാശുപത്രിയുമായി ആതലാചിച്ചു  
കന്നുകാലികൾക്്ക കുെിത്തവെുകൾ നൽകുക 



 

ഒപ്്/- 
ഗനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ് ാമീണ കൃഷി കാല്ാവസ്ഥ ഗസവ രദ്ധതി    

പശു ഗർഭകാലം ബ്രൂസതലലാസിസ ് പശുക്കിടാങ്ങൾക്കു 4 മാസെിനും 8  
മാസെിനും ഇടയിലുള്ള  പ്രായെിൽ 
കുെിത്തവെുകൾ നൽകുക 

മൃഗങ്ങൾക്്ക ശുചിതവം ഉറൊക്കുക.   

ഗർഭം അലസിതൊകുന്നത് ഉണ്ടായാൽ ഉടത്തന 
തത്തന്ന അടുെുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ 
അറിയിക്കുകയും ത ാക്ടറുത്തട നിർതേശങ്ങൾ 
അനുസരിക്കുകയും ത്തചയ്യുക 

ബ്രൂസതലലാസിസ ്   മനുഷയരിതലക്കും 
പടരുന്നതിനാൽ മൃഗങ്ങത്തള പരിപാലിക്കുന്നയാൾ 
നലല വയക്തി ശുചിതവം പാലിക്കണം 


