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കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
(പ്രാബല്യം: : 21.05.2022 മുതൽ 25.05.2022 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 
21-05-2022 22-05-2022 23-05-2022 24-05-2022 25-05-2022 

മഴ, മി.മീ 5 5 9 5 10 

കൂടിയ താരനില്, °C 25 25 25 25 25 

കുറഞ്ഞ താരനില്, °C 22 22 22 22 22 

കൂടിയ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 96 96 96 96 96 

കുറഞ്ഞ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 85 85 85 85 85 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, കി.മീ/മണികൂർ 5 3 3 5 5 

കാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ് ി 340 320 230 250 270 

ഗമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 6 7 8 5 3 

 സി. കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/ കക.എസ്.ഡി.40/2022 തീയ്യതി: 20/05/2022 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താരനില്, °C 

കുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആഗരക്ഷിക 
ആർപ്േത, % 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

196.0 29.2-29.5 23.9-24.4 78-94 3.3-04.7 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

മഴ 

സാധാരണ  മഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 2 .5  മിലലി മുതൽ  64.4  മിലലി വരര)   ലഭിക്കുും.  
വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനുസരിച്ച്  അടുത്തയാഴ്ചയുും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധയതയുണ്ട് 

ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത അനുഭവരെടുും.  ആകാശും പൂർണമായുും 
മമഘാവൃതമായിരിക്കുും. അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ്  സവാധാരണയിൽ കുറവായിരിക്കുും 

 



കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

വിത്ത,് റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മഞ്ഞൾ, രകാപ്ര  ഉല്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവും രവയിലത്തിട്ടുണക്കുക. 
വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാടങ്ങൾ  എത്രയുും മവഗും രകായരതാഴിയുക, രകായരതടുത്ത കറ്റകൾ 
വയലിൽ തരന്ന കൂട്ടിയിടരുത്.  

മൃദു 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. 

കന്നുകാലികരള ബലക്ഷയമുള്ള രതാഴുത്തുകളിൽ പാർെിക്കരുത് 

വൃക്ഷ വിളകൾ നടാനുള്ള തയ്യാരറടുെുകൾ തുടങ്ങാും. വിളകൾ നടുമപാൾ,രചടികൾ തമ്മിൽ 
ശാസ്ത്രീയമായ അകലും ഉറൊക്കണും.  മമൽ മണ്ണിരെ കൂരട  ജൈവ വളങ്ങൾ മിശ്രിതും രചയ്തു മവണും 
കുഴികൾ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗും നിറക്കാൻ.  വർഷ കാലും തുടങ്ങുന്നമതാടുകൂടി ജതകൾ നടാും.  

രനലല്: വിരുെൂ  
(ഒന്നാും വിള)   

നിലരമാരു
ക്കൽ 

മഴ ലഭിക്കുരമന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തിൽ പാടും ഉഴുതൽ  ആരുംഭിക്കുക. 

ആദയരത്ത ഉഴുതലിൽ തരന്ന പച്ചില വളങ്ങൾ, ഉണക്കിരപാടിച്ച ചാണക വളും എന്നിവ 
(രമാത്തത്തിൽ രഹക്ടറിനു അഞ്ചു ടൺ നിരക്കിൽ ) മണ്ണുമായി മചർക്കുക. 

രണ്ടാമരത്ത ഉഴവിമനാട് അനുബന്ധിച്ച രഹക്ടറിന ്  350 കിമലാഗ്ാും വീതും കുമ്മായും 
വിതറി മണ്ണുമായി മചർത്തിളക്കുക. 

രനലല്: വിരുെൂ  
(ഒന്നാും വിള)   

നഴ് സറി 
തയ്യാറാക്കൽ 

നഴ്സറി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ചുരുങ്ങിയത് 1 കി. ഗ്ാും 
ഉണക്കിരൊടിച്ച ചാണകും/കമപാസ്റ്റ് മണ്ണിൽ നന്നായി ഇളക്കി മചർമക്കണ്ടതാകുന്നു.  
 
മരാഗബാധ തടയുന്നതിനായി നടുന്നതിന് മുൻപ് വിത്ത്, സയൂമ ാമമാണസ് (പത്തു 
കിമലാ ഗ്ാും വിത്തിനു 10 ഗ്ാും സയൂമ ാമമാണസ് എന്ന മതാതിൽ) കലർത്തി തയ്യാർ 
രചയ്യണും. 

രതങ്ങ് നടീൽ നടാൻ മവണ്ടി നിലരമാരുക്കാും. രവള്ളരക്കട്ടുകൾ  രൂപും രകാള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ  
രതങ്ങിന് അനുമയാൈയമലല 
നടാനുള്ള കുഴികൾക്്ക 1 മീറ്റർ വീതും നീളവുും വീതിയുും ആഴവുും ഉണ്ടായിരിക്കണും. 
രചങ്കൽ പ്രമദശമാരണങ്കിൽ കുഴികൾക്്ക 1.2 മീറ്റർ വീതും നീളവുും വീതിയുും ആഴവുും 
മവണും. 
മമൽമണ്ണുും ചാണകരൊടിയുും ചാരവുും കൂട്ടിക്കലർത്തിയ മിശ്രിതും ഉപമയാഗിച്ച ്
കുഴിയുരട മുന്നിൽ ഒരു ഭാഗും നിറക്കുക.  
ഇതിരെ നടുക്്ക ഒരു മതങ്ങാ മൂടാൻ വിധും പിള്ളക്കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ജത രവച്ച ്
മണ്ണിട്ട് ഉറെിക്കുക. താങ്ങുകാൽ നാട്ടി അതിമനാട് മുകൾഭാഗും മചർത്ത് രകട്ടുക.  
തീവ്രതമയറിയ രവയിലിൽ നിന്നുും സുംരക്ഷിക്കാൻ  മടഞ്ഞ ഓലമയാ വാഴകമളാ 
കുഴിക്കരയിൽ കുത്തി രവക്കുക. 
ജതക്കുഴിയിൽ രവള്ളും രകട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണും. മഴക്കാലത്ത ്
കുഴിയിമലക്ക് രവള്ളും ഒലിച്ചിറങ്ങാതിരിക്കാൻ ചുറ്റുും വരപ ്തീർക്കുക 

രതങ്ങ് വള 
പ്രമയാഗും 

കായ്ക്കുന്ന രതങ്ങുകൾക്കു രതരങ്ങാന്നിന്  1 - 2  കിമലാ കുമ്മായും തടത്തിൽ  വിതറി 
മണ്ണുമായി മചർത്തിളക്കുക.   രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു മശഷും 25 കിമലാ പച്ചിലവളും/ ചാണകവളും / 
കുംമബാസ്റ്റ്  എന്നിവ നൽകുക. അമതാരടാെും രാസവളങ്ങളുും (യൂറിയ: 330 ഗ്ാും + 
രാൈ് മ ാസ് 530 ഗ്ാും + രപാട്ടാഷ്  560 ഗ്ാും + രമഗ്നീഷയും സൾമ റ്റ് 250 ഗ്ാും + 
മബാറാക്സ് 100 ഗ്ാും) നൽകുക.   ഒരു വർഷും  പ്രായമായ രതങ്ങുകൾക്്ക ഇതിരെ 
മൂന്നിൽ ഒന്നുും രണ്ടു വർഷും പ്രായമായവക്ക ് മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗവുും വളങ്ങൾ 
മചർക്കുക.  മൂന്നു വർഷത്തിനു മമമല്പാട്ടു പൂർണമതാതിൽ തരന്ന വളപ്രമയാഗും 
നടത്തുക.    



രതങ്ങ് രവള്ളരക്കട്ട് തുടർച്ചയായ മഴമൂലും  ജത തുറകളിലുും നട്ട കുഴികളിലുും രവള്ളും രകട്ടി നിൽക്കുന്നു 
എങ്കിൽ വാർത്തു കളയുക.  അതിനു മശഷും തടത്തിരല മണ്്ണ ഇളക്കി വായു സഞ്ചാരും 
ഉറെു വരുത്തുക. അണുബാധമയൽക്കാതിരിക്കാൻ  അധികമായി 1 - 2 കി. കുമ്മായും 
മണ്ണുമായി മചർത്തിളക്കുക.  കൂപു ചീയലിന്  താരഴ  പറഞ്ഞത് മപാരല 
മുൻകരുതലുകൾ സവീകരിക്കുക.  രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു മശഷും സൂക്ഷ്മ മൂലക മിശ്രിതമായ 
‘അയർ’ വളും 250 ഗ്ാും, രപാട്ടാഷ്  ഒരുകിമലാ എന്നിവ അധികമായി നൽകുക 

രതങ്ങ് വിവിധ ഘട്ടും കൂപ് ചീയൽ 

 

മാമങ്കാമസബ ് നിറച്ച, സുഷിരങ്ങൾ ഇട്ട രചറു 
മപാളിത്തീൻ പാക്കറ്റുകൾ  (2 ഗ്ാും ) തയ്യാറാക്കുക. 
രതങ്ങിരെ മണ്ട വൃത്തിയാക്കിയ  മശഷും,. 
മുൻകരുതലായി, ഇങ്ങരനയുള്ള മൂന്നു പാക്കറ്റ് 
വീതും ഓമരാ രതങ്ങിരെയുും കൂപിനു ചുറ്റുും 
കവിളിൽ വയ്ക്കുക. മഴ രപയ്യുമപാൾ മരുന്ന് 
കുമറരശയായി ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് വഴി ഈ മരാഗും 
ഒരു പരിധി വരര നിയന്ത്രിക്കരെടുും.  

അരലലങ്കിൽ 
വൃത്തിയാക്കിയ  മശഷും രതങ്ങിരെ മണ്ടയിലുും, 
കൂപിലുും, മുൻകരുതലായി, 1% വീരയമുള്ള 
മബാർമ ാ മിശ്രിതും തളിക്കുക. 

കുരുമുളക ് വിവിധ ഘട്ടും വാട്ട മരാഗും 

 

വാട്ട മരാഗത്തിരനതിരര മുൻകരുതലായി 
ജൈമക്കാ ർമ സപുഷ്ടമാക്കിയ മവെിൻ 
പിണ്ണാക്ക-്ചാണക മിശ്രിതും 150 ഗ്ാും വീതും 
തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി മചർത്തിളക്കുക. 

വാഴ വിവിധ ഘട്ടും ഇലെുള്ളി മരാഗും  

 

മരാഗും ബാധിച്ച ഇലകൾ രവട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടു 
നശിെിക്കുക. ടിൽറ്റ്  അരലലങ്കിൽ മകാൺടാ ് 
ഇവയിമലരതങ്കിലുും 2 മിലലി. ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
എന്ന മതാതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക 

കവുങ്ങ ് കായ്ക്കുന്ന 
ഘട്ടും 

മഹാളി  ഒരു ശതമാനും വീരയമുള്ള മബാർമ ാ മിശ്രിതും 
കുലകളിലുും ഇലകളിലുും തളിച്ച് രകാടുക്കുക. 

 



 

ഒപ്്/- 
ഗനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ് ാമീണ കൃഷി കാല്ാവസ്ഥ ഗസവ രദ്ധതി    

ഇഞ്ചി/മഞ്ഞൾ നടുന്ന 
സമയും 

നിലരമാരുക്കുമപാൾ ജൈമക്കാര ർമ സപുഷ്ടമാക്കിയ ചാണകും ( നൂറു  
കിമലാഗ്ാും ചാണകത്തിൽ ഒരു കിമലാഗ്ാും ജൈമക്കാര ർമ).  ഉപമയാഗിക്കുക. 

അരലലങ്കിൽ 

നൂറു ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 25 ഗ്ാമ വീതും ജൈമക്കാര ർമ മണ്ണിൽ മനരിട്ട് മചർത്തു 
മയാൈിെിക്കുക.   

നലല നീർവാർച്ചയുള്ള സ്ഥലും നടനായി രതരരഞ്ഞടുക്കുക 

കന്നുകാലിക
ൾ 

വിവിധ ഘട്ടും അകിട ്വീക്കും  രതാഴുത്തിരെ തറ  ഈർെ രഹിതമായി 
സൂക്ഷിക്കുന്നത്   അകിട ്വീക്കും വരുന്നത് തടയാൻ 
സഹായിക്കുും 

അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയുമായി ആമലാചിച്ചു  
കന്നുകാലികൾക്്ക കുത്തിരവെുകൾ നൽകുക 

പശു ഗർഭകാലും ബ്രൂസമലലാസിസ ് പശുക്കിടാങ്ങൾക്കു 4 മാസത്തിനുും 8  
മാസത്തിനുും ഇടയിലുള്ള  പ്രായത്തിൽ 
കുത്തിരവെുകൾ നൽകുക 

മൃഗങ്ങൾക്്ക ശുചിതവും ഉറൊക്കുക.   

ഗർഭും അലസിമൊകുന്നത് ഉണ്ടായാൽ ഉടരന 
തരന്ന അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ 
അറിയിക്കുകയുും മ ാക്ടറുരട നിർമേശങ്ങൾ 
അനുസരിക്കുകയുും രചയ്യുക 

ബ്രൂസമലലാസിസ ്   മനുഷയരിമലക്കുും 
പടരുന്നതിനാൽ മൃഗങ്ങരള പരിപാലിക്കുന്നയാൾ 
നലല വയക്തി ശുചിതവും പാലിക്കണും 


