
   

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
(പ്രാബല്യം: : 29.03.2023 മുതൽ 02.04.2023 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 
29-03-2023 30-03-2023 31-03-2023 01-04-2023 02-04-2023 

മഴ, മി.മീ 0 0 0 0 0 

കൂടിയ താരനില്, °C 32 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താരനില്, °C 23 23 23 23 23 

കൂടിയ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 73 73 73 73 73 

കുറഞ്ഞ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 60 60 60 60 60 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, കി.മീ/മണികൂർ 10 6 3 10 6 

കാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ് ി 320 320 270 320 320 

ഗമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 3 3 4 4 4 

 സി. കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/ കക.എസ്.ഡി.25/2023 തീയ്യതി: 28/03/2023 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താരനില്, °C 

കുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആഗരക്ഷിക 
ആർപ്േത, % 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

0.0 33.0 – 33.5 23.0 – 24.5 80.5 – 88.0 3.4 – 5.1 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

മഴയില്ല** 

മഴയില്ല. പകൽസമയങ്ങളിൽ കൂടിയ ഊഷ്മാവുും രാത്രികളിൽ കുറഞ്ഞ താപനില്യുും 

ആകാശും ഭാഗികമായയാ മുഴുവനായയാ  യമഘാവൃതമായിരിക്ുും.  

വായു ഈർപ്പും കുറഞ്ഞു വരണ്ടതായിരിക്ുും 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

കകാപ്ര, കശുവണ്ടി, വിത്തുകൾ റബർ എന്നിവ കവയില്ത്തിട്ടു ഉണക്ുയപാൾ  ജാഗ്രത 

യവണും. യനന്ദ്രൻ വാഴയ്ക്ക് താങ്ങുകൾ  നൽകുക. 

വരൾച്ചകയ പ്രതിയരാധിക്ാൻ:- 

1) വിളകളുകട തടത്തിൽ പുതയിടുക. 
2) സാധയമായിടങ്ങളികല്ാകക് കണിക ജല്യസചന രീതി അവല്ുംബിക്ുക. 
3) പകൽ 12 മണിയ്ക്കുും 3 മണിയ്ക്കുും ഇടയിൽ കാർഷിക വൃത്തികൾ ഒഴിവാക്ുക. 



4) നനയില്ലാത്ത വിളകൾക്് രാസവളങ്ങൾ,  യകാഴിവളങ്ങൾ എന്നിവ മിതമായി മാത്രും 
പ്രയയാഗിക്ുക. 

5) വിളകളുകട തടിയിൽ കുമ്മായും പൂശുക  

6)  സൾയേറ്റ് ഓേ് കപാട്ടാഷ ്  അഞ്ച ് ഗ്രാും ഒരു ല്ിറ്റർ കവള്ളത്തിൽ എന്ന യതാതിൽ 

പതിനഞ്ചു ദിവസ ഇടയവളകളിൽ ഇല്കളിൽ തളിക്ുക 

7) വിളകളുകട തടത്തിൽ കവള്ളും ആഗിരണും കചയ്തു നില്നിർത്താൻ യശഷിയുള്ള മണ്ണിര 
കയപാസ്റ്റ/്ചകിരിയച്ചാറ് കയപാസ്റ്റ് വിതറുക. 

ഈർപ്പ നഷ്ടും കുറക്ാനായ്  മണ്ണിനു പുതയിടുക  .കീട-യരാഗ ബാധയില്ലാത്ത വിളകളുകട 
അവശിഷ്ടങ്ങയളാ പച്ചില്കയളാ കരിയില്കയളാ ഇതിനായി ഉപയയാഗിക്ാും.  തനതു 
വിളകളുകട അവശിഷ്ടങ്ങൾ  ഒഴിവാക്ുന്നത് പുതയിൽ  പ്രസ്തുത വിളകയ ബാധിക്ുന്ന കീട 
യരാഗങ്ങളുകട പ്രജനനും ഒഴിവാക്ാൻ സഹായകരമാകുും   .യമൽമണ്ണ്  ഇളക്ി കപാടിച്ചു 
നിയതമായി പരത്തിയിടുന്നത് പുതയിടുന്നതിനു സമാനമായ ഒരു രീതിയാണ് .ഇത ്മണ്ണികല് 
ഈർപ്പ നഷ്ടും തടയാൻ സഹായിക്ുും. 
പ്രായും കുറഞ്ഞ വൃക്ഷ വിളകൾ,  തതകൾ  എന്നിവകയ  യനരിട്ടുള്ള സൂരയ പ്രകാശത്തിൽ 

നിന്നുും മടഞ്ഞ ഓല്കളാൽ ആവരണും കചയ്തു സുംരക്ഷിക്ുക. 
നിർജല്ീകരണും തടയാനായി പക്ഷികൾക്ുും  കന്നുകാല്ികൾക്ുും  പകൽ സമയും ധാരാളും 
കവള്ളും കുടിക്ാൻ നൽകുക.  . പാർപ്പിക്ുന്നിടങ്ങളിൽ  അവയുകട യദഹത്ത്  ഇടയ്ക്കികട 
കവള്ളും തൂവുകയുും വശങ്ങളിൽ നിന്ന് ോൻ ചല്ിപ്പിക്ുകയുും കചയ്യുക. 

വിവിധ 
വിളകൾ 

വിവിധ 
ഘട്ടും 

നീരൂറ്റിക്ുടിക്ുന്ന കീടങ്ങൾ

 

നില്വിൽ അനുഭവകപ്പടുന്ന 
വരണ്ട കാല്ാവസ്ഥ മുഞ്ഞ, 

തുള്ളൻ, മണ്ടരി, ചാഴി, കവള്ളീച്ച, 
മീല്ിമൂട്ട മുതല്ായ 

നീരൂറ്റിക്ുടിക്ുന്ന കീടങ്ങൾ 
വർധിക്ാൻ അനുയയാജയമായ 
കാല്ാവസ്ഥയാണ.് മിക്വയുും 

കമാതസക് യപാല്ുള്ള 
യരാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്ുന്ന 

തവറസികന 
പരത്തുന്നവയാണ് 

5 മില്ലി യവകപ്പണ്ണ 1 ല്ിറ്ററിന ് 5 ഗ്രാും വീതും യസാപ്പ് 
ല്യിപ്പിച്ച ഇളും ചൂടുള്ള ല്ായനിയിൽ യചർത്തിളക്ി 
തയ്യാറാക്ിയ കീടനാശിനി തളിക്ുക 

അകല്ലങ്കിൽ 

മാല്ത്തിയയാൺ 50 EC രണ്ടു മില്ലി നാല്് മില്ലി 
യവകപ്പണ്ണയയാകടാപ്പും  ഒരു ല്ിറ്റർ കവള്ളത്തിൽ  
എന്ന യതാതിൽ തയ്യാറാക്ിയ കീടനാശിനി 
തളിക്ുക. 

 

കുരുമുളക്    വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങൾ 

വരൾച്ച യവരുകളിൽ സൂരയപ്രകാശും തട്ടാകത യനാക്ണും. 
തടത്തികല് മണ്്ണ ചൂടുപിടിക്ാതിരിക്ാൻ 
ശ്രധിക്ുക.  യവരുകൾ പൂർണമായുും മൂടുന്ന 
വിധത്തിൽ പുതയിടുക.   ആഴചയിൽ ഒരുതവണ 
ജല്യസചനും നൽകുക. 



കവള്ളരിവർഗ 
വിളകൾ 

വിവിധ 
ഘട്ടും 

മൃദുയരാമ പൂപ്പൽ യരാഗും  മൃദുയരാമ പൂപ്പൽ യരാഗും : മായങ്കാകസബ്  3 ഗ്രാും 
ഒരു ല്ിറ്റർ കവള്ളത്തിൽ എന്ന യതാതിൽ ആഴ്ച 
യതാറുും തളിച്ച ് കകാടുക്ുക.യരാഗും 
കാണുകയാകണങ്കിൽ അയക്ാമിൻ 3 മില്ലി ഒരു ല്ിറ്റർ 
കവള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപാതത്തിൽ 15 ദിവസ 
ഇടയവളകളിൽ മൂന്നു തവണ 
തളിക്ുക.യരാഗബാധിത ഇല്കൾ പറികച്ചടുത്തു 
തീയിട്ടു നശിപ്പിക്ുക.  

വാഴ നടുന്ന 
സമയും 

വാഴക്ന്നിൽ  കൂടി പടരുന്ന 
(കകാക്ാൻ, മുരടിപ്പ്, പനാമ 
വാട്ടും മുതല്ായ) യരാഗങ്ങൾ 

യരാഗും വരുന്നത് തടയാൻ കൃഷിയിടങ്ങൾ യനരിൽ 
കണ്ടു യരാഗ ബാധകയാന്നുും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പു 
വരുത്തിയതിനു യശഷും മാത്രും വാഴക്ന്നുകൾ 
യശഖരിക്ുക 

വാഴ വിവിധ ഘട്ടും         തടതുരപ്പൻ വണ്ട ് 

 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശുചിതവും പാല്ിക്ുക.  

യകരള കാർഷിക സർവകല്ാശാല്യുകട തജവ 
നിയന്ത്രണ ഉപാധിയായ  കഡാവർ (cadaver)  4  
എണ്ണും വീതും വാഴകളുകട മധയ നിരയില്ുള്ള 
ഇല്ക്വിളുകളിൽ,  നട്ടുകഴിഞ്ഞു  
അഞ്ചാമയത്തയുും ആറാമകത്തയുും മാസങ്ങളിൽ 
നിയക്ഷപിക്ുക.   കഡാവർ (cadaver) ല്ഭിക്ാൻ 
കണ്ണാറയില്ുള്ള  വാഴ ഗയവഷണ യകന്ദ്രവുമായി 
ബന്ധകപടുക.  യോൺ:  9605758722 

മാവ് കായ 
മൂകപ്പത്തു
ന്ന ഘട്ടും 

കായീച്ച 

 

മൂകപ്പത്തിയ മാങ്ങകൾ പഴുക്ുന്നതിനു മുകപ 
പറികച്ചടുക്ുക. തിളക്ുന്ന കവള്ളവുും തണുത്ത 
കവള്ളവുും തുല്യ അളവിൽ യയാജിപ്പിച്ച് ഒരു ല്ിറ്റർ 
കവള്ളത്തിന് ഒരു യടബിൽ സ്പൂൺ എന്ന യതാതിൽ 
കറിയുപ്പ് ല്യിപ്പിക്ുക. പ്രസ്തുത ല്ായനിയിൽ 
മാങ്ങകൾ 2 മിനിട്ട് യനരയത്തക്് മുക്ികയടുത്ത് 
കവള്ളും യതാർത്തി കളഞ്ഞതിനു യശഷും പഴുക്ാൻ 
കവക്ുക. 

യകാഴികളുും 
വളർത്തു 
പക്ഷികളുും 

വിവിധ 
ഘട്ടും 

യവനൽക്ാല്പിരിമുറുക്ങ്ങ
ളുും യരാഗങ്ങളുും : 

 

അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് വർധിക്ുന്നത് വളർത്തു 
യകാഴികകളയുും പക്ഷികകളയുും പ്രതികൂല്മായി 
ബാധിക്ുും. പ്രതികൂല് സാഹചരയകത്ത 
പ്രതിയരാധിക്ുന്നതിനായി പക്ഷികകള 
സൂരയരശ്മികൾ ഏൽക്ാത്ത കവള്ള കപയിന്റ് അടിച്ച 
യമൽക്ൂരകൾക്് താകഴ പാർപ്പിക്ുക.ോൻ, 
യദഹത്തു തണുത്ത കവള്ളും തൂവുക എന്നിവ 
അവല്ുംബിക്ുക. കുടിക്ാനായി ഐസ,് ഗ്ളൂയക്ാസ ്
, ഒരു ശതമാനും യസാഡിയും തബ കാർയബാണറ്റ് 
എന്നിവ യചർത്ത കവള്ളും നൽകുക. ചൂട ്കുറഞ്ഞ 
രാവികല്യുും തവകുയന്നരങ്ങളില്ുും വിറ്റാമിനുകൾ, 
യോസ് യോറസ്, തവറ്റമിൻ - സി  എന്നിവ 
സപുഷ്ടമാക്ിയ തീറ്റ നൽകുക 

 

 



മയഗ 
സുംരക്ഷണും 

വിവിധ 
ഘട്ടും 

അയതയാഷ് മാവ്  

 

അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് 
അധികമാവുയപാൾ 

കൂടുതല്ായി അനുഭവകപ്പടുന്ന 
ചൂട ്പുറന്തള്ളാൻ കഴിയാകത 

ശരീരത്തിൽ തകന്ന 
അവയശഷിക്ുന്നത് വഴി 

മൃഗങ്ങളുകട ശരീരും  
താപസമ്മർദ്ദും (heat stress)-ന് 
അടികപ്പടുന്നു. പശുക്ളിൽ 

അമിത താപസമ്മർദ്ദും 
ഉണ്ടാകുയപാൾ ഉമിനീർ 

ധാരാളമായി പുറന്തള്ളുും. 
പശുക്ളുകട സവാഭാവിക ദഹന 
വയവസ്ഥകയ ബാധിക്ുകയുും 

തുടർന്ന്. തീറ്റകയടുക്ൽ 
കുറയുക, പ്രതയുല്പാദന 

വയവസ്ഥകയ ബാധിക്ുക, 
മദിചക്രകത്തയുും ഗർഭ 

ധാരണകത്തയുും ബാധിക്ുക,  
ഉൽപ്പാദനും കുറയുക, പാല്ികന്റ 
കകാഴുപ്പികന്റ അളവ ്കുറയുക  

എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായി 
തീരുകയുും കചയ്യുും .   

കതാഴുത്തികന്റ യമൽക്ൂര സാമാനയും ഉയരത്തിൽ 
ആയിരിക്ണും.     കതാഴുത്തിൽ ധാരാളും വായു 
സഞ്ചാരമുണ്ടായിരിക്ണും ഇടുങ്ങിയ, വായു 
സഞ്ചാരമില്ലാത്ത ഉയരുംകുറഞ്ഞ യകാൺക്രീറ്റ്, ഓട ്
ഷീറ്റ്  എന്നീ യമൽക്ൂരകയളാട് കൂടിയ 
കതാഴുത്തു/കൂട ് മുഴുവൻ മറച്ച 
കതാഴുത്തുകൾ/കൂടുകൾ എന്നിവ പൂർണമായുും 
ഒഴിവാക്ണും. കതാഴുത്തിന് ചുറ്റുും 
തണൽവൃക്ഷങ്ങളുകണ്ടങ്കിൽ ചൂട ് കുറക്ുന്നതിന ്
സഹായിക്ുും. 

കതാഴുത്തുകളിൽ ോൻ വച്ചുകകാടുക്ാും. സീല്ിുംഗ ്
ോനുകകളക്ാൾ ഗുണും കചയ്യുക ചുമരിൽ 
പിടിപ്പിക്ാവുന്ന ോനുകളാണ്.  

ധാരാളും ശുധ ജല്ും എയപ്പാഴുും കുടിക്ാൻ 
ല്ഭയമാക്ണും.  ശരീര ഭാരത്തികന്റ 60 
ശതമാനത്തില്ധികും ജല്ാുംശമാകണന്നതുും പാല്ിൽ 
ജല്ാശും 80 ശതമാനയത്തക്ാൾ 
കൂടുതല്ാകണന്നതുും മറക്ാതിരിക്ുക. 
   
എളുപ്പും ദഹിക്ുന്ന ഖരാഹാരത്തികന്റ അളവു 
കൂട്ടുക.  ഇയതാകടാപ്പും യസാഡിയും, കപാട്ടാസയും, 
സിങ്ക്, മാുംഗനീസ്, യകാപ്പർ എന്നിവ അടങ്ങിയ 
ധാതുല്വണ മിശ്രിതും കൂടി നൽകുക.  ദിവസത്തിൽ 
ചൂടുകൂടുതല്ുള്ള സമയങ്ങളിൽ തീറ്റ 
കകാടുക്ുന്നത് ഒഴിവാക്ുക. 

പകൽ സമയങ്ങളിൽ,  കതാഴുത്തിന ്
കവളിയില്ാകണങ്കിൽ, മൃഗങ്ങകള തണൽ മരങ്ങളുകട 
ചുവട്ടിൽ നിർത്തുക.   

കറവ 
പശുക്ൾ 

വിവിധ ഘട്ടും 

,  

 

ചർമ്മ മുഴ യരാഗും 

 

അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്നുും വാക് സിൻ  
നൽകുക.  കതാഴുത്തുും  പരിസരവുും ശുചിയായി 
സൂക്ഷിക്ുക. 

യരാഗയഹതുവായ തവറസിൽ നിന്നുും മൃഗങ്ങൾ 
പൂർണമായുും മുക്തി യനടിയാൽ തകന്നയുും 
ചർമ്മത്തിൽ രൂപും പ്രാപിച്ച മുഴകൾ  
ഉണങ്ങാതിരുയന്നക്ാും.   കപാട്ടി ഒല്ിക്ുന്ന ഇത്തരും 
മുഴകൾക്ു കുറുും പാണൽ  (കുട്ടി പാണൽ, 
കുർമാണ എന്നിങ്ങകനയുും അറിയകപ്പടുന്നുണ്ട്) - 
കന്റ ഇല് മഞ്ഞളുമായി യചർത്തരച്ചു 
കവളികച്ചണ്ണയിൽ ചാല്ിച്ച ചാന്ത്  പുരട്ടുന്നത് 
േല്പ്രദമാകണന്ന് കാണുന്നു.  ഇത്തരത്തിൽ 
തയ്യാറാക്ുന്ന ചാന്ത് രൂപത്തില്ുള്ള മരുന്ന ് 
ദിവസവുും കുളിപ്പിച്ചതിനുയശഷും മുറിവിൽ 
പുരട്ടുക.  മുറിവുകൾ പൂർണമായുും മാറുന്നത് വകര 
ഇത് തുടരണും. 

 



**മഴ അപായ വർണ്ണ സൂചന (ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായ്) 

ഒപ്്/- 
ഗനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ് ാമീണ കൃഷി കാല്ാവസ്ഥ ഗസവ രദ്ധതി    

കന്നുകാല്ികൾ വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങൾ 

രട്ടപണ്ണി   

 

യവനൽക്ാല്ത്ത് മൃഗങ്ങളുകട 
ശരീരത്തിൽ പട്ടുണ്ണികൾ 
കപരുകാൻ സാധയതയുണ്ട്.  ഇവ 
മാരക യരാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്ുന്ന 
യപ്രായട്ടായസാവ യപാല്ുള്ള 
അണുക്കള പരത്തുന്ന 
ജീവികളാകുന്നു. കൂടാകത ഇവ 
രക്തും ഊറ്റിക്ുടിക്ുന്നതിനാൽ 
വിളർച്ച, മൂത്രത്തിൽ രക്തും, 
മഞ്ഞപ്പിത്തും, മരണും 
എന്നിവയ്ക്കുും കാരണമായയക്ാും 

രക്തും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടുണ്ണികൾ താകഴ 
വീണു കതാഴുത്തികന്റ തറയില്ുും ചുമരില്ുും ഉള്ള 
കചറു സുഷിരങ്ങളിൽ ആണ് പാർക്ുക.  ഇവകയ 
കതാഴുത്തികല് തറയില്ുും ചുമരില്ുും 
നിയന്ത്രിതമായി കരിയില്, ചൂട്ട് എന്നിവ കത്തിച്ചു തീ 
ഏശി നശിപ്പിക്ുക.  കതാഴുത്തിന് പുറത്ത ്
കകട്ടുയപാൾ പശുക്ൾ കിടക്ുന്ന ഇടങ്ങളില്ുും 
ഇതുയപാകല് കചയ്യുക.  തീ ഇടുന്ന സമയത്തു 
പശുക്കള സുരക്ഷിതമായ സ്ഥല്ങ്ങളിയല്ക്്  മാറ്റി 
നിർത്തുക. 

പശുവികന്റ ശരീരും മുഴുവൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരുതവണ 
വീതും  തസകപർകമത്രിൻ ഒരു മില്ലി രണ്ടു ല്ിറ്റർ 
കവള്ളത്തിൽ കല്ക്ിയ ല്ായനിയിൽ മുക്ിയ 
യകാട്ടൺ ടവ്വൽ കകാണ്ട് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്ുക.  

തസകപർകമത്രിൻ ഒരു മില്ലി ഒരു ല്ിറ്റർ കവള്ളത്തിൽ 
എന്ന യതാതിൽ കല്ക്ി തയ്യാറാക്ിയ ല്ായനി  
യേയറിൽ എടുത്തു കതാഴുത്തികന്റ തറയില്ുും 
ചുമരുകളില്ുും പശു കിടക്ാറുള്ള മറ്റിടങ്ങളില്ുും 
തളിക്ുക. 

കന്നുകാല്ികൾ വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങൾ 

യവനൽക്ാല്ങ്ങളിൽ, പച്ചപ്പുല്ലികന്റ ല്ഭയതക്ുറവ്  അനുഭവകപ്പടുന്ന സാഹചരയത്തിൽ, 
വിഷല്ിപ്തമായ പച്ചില്കളുും കുറ്റികച്ചടികളുും കന്നുകാല്ികൾ അബധത്തിൽ 
ഭക്ഷിയച്ചക്ാും.  റബ്ബർ,  മുള, ആനകത്താട്ടാവാടി, യചല്മരും, കകാഴുപ്പ, അരളി, 
കുന്നിക്ുരു, എരിക്്, ആവണക്് എന്നിവയാണ്   ഉത്തര യകരളത്തിൽ 
സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന കന്നു കാല്ികൾക്് ഭക്ഷയയയാഗയമല്ലാത്ത  സസയങ്ങൾ. 
ശവസിക്ാനുള്ള ബുധിമുട്ട്, യവഗതയയറിയ ശവസനും, വിശപ്പില്ലായ്മ, അല്സത, 
യപശിവല്ിവ്,  കണ്ണ ് തള്ളുക, വിറയൽ, തളർച്ച,  വയറ് വീർക്ുക എന്നിവയാണ് 
പ്രകടമാകുന്ന ല്ക്ഷണങ്ങൾ.  ല്ക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാകണങ്കിൽ ഉടകന യഡാക്ടറുകട 
യസവനും ല്ഭയമാക്ുക.  പ്രാഥമിക  നടപടിയായി കരി  (activated charcoal) ( രണ്ടു 
ഭാഗും)+മഗ്നീഷയും ഓക് തസഡ് ( രണ്ടു ഭാഗും)+ടാനിക്  ആസിഡ് (ഒരു ഭാഗും)+കയയാല്ിൻ 
കളിമണ്്ണ (ഒരു ഭാഗും) എന്നിവ സമ്മിശ്രണും കചയ്തു നൽകുന്നത് വിഷവീരയും കുറക്ാൻ 
സഹായിക്ുും. വളർച്ചകയത്തിയ  കന്നുകാല്ികൾക്്  250 ഗ്രാും  വീതവുും കിടാവുകൾക്ു 
30 ഗ്രും വീതവുും ആട് പന്നി എന്നിവക്് 15 ഗ്രും വീതവുും ദിവസത്തിൽ രയണ്ടാ മൂയന്നാ 
തവണ നല്കുക. അതിനുയശഷും വിയരചന ഔഷധമായി മായഗ്നഷയുംസൾയേറ്റ്  
(വളർച്ചകയത്തിയ  കന്നുകാല്ികൾക്്  4 50 ഗ്രാും  വീതവുും മറ്റുള്ളവക്് ശരീര ഭാരത്തിനു 
ആനുപാതികമായുും) യചർത്ത കവള്ളും കുടിക്ാൻ നൽകുക. 

താകീത് 

(ഉടൻ നടപടികയടുകുക)  
ജാഗ്രത   

(തയ്യാറാവുക) 
ഗ്ശദ്ധ 

  (കാദ്ദതാർകുക) 
നിസ്സാരും  

(നടപടികൾ ആവശയമിലല) 


