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ക

ോഴികകോട് ജില്ല

ക െള
ോർഷി
സർവ്വ ല്ോശോല് പ്രോകേശി
ോർഷി
ഗകവഷണ ക പ്രം
രില്ികകോട്-ഉം ഇന്ത്യ
ോല്ോവസ്ഥോ വ ുപ്പം സംയുക്തമോയി രുറത്തിറകുന്നത്
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിദ്ദകാട്/കക.കക.ഡി.

എ. രിന്നിട്ട അഞ്ച് േിവസരത്ത

തീയ്യതി:

61/2022

ോല്ോവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ

ൂടിയ
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ുറഞ്ഞ
തോരനില്, °C

ആകരക്ഷി
ആർപ്േത, %
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22.8 – 25.9
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ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളികല്കുള്ള
സൂചി
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ോറ്റിന്രറ കവഗത,
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ോറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ്ഗി
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കമഘ വിനയോസം, ഒക്ടോ

8

8

8

8
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മഴ, മി.മീ

ആർപ്േത, %

ുറഞ്ഞ ആകരക്ഷി
ോറ്റിന്രറ കവഗത,

സി.

ോർഷി

വിള

ആർപ്േത, %
ി.മീ/മണികൂർ

നിർകേശങ്ങൾ
ഘട്ടം

പ്രശ്നങ്ങൾ

ോർഷി

നിർകേശങ്ങൾ

അതിതീവ്രത മഴ**
കപാതു
നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ആഗസ്ത് 3, 4 തീയതികളിൽ അതി തീവ്ര മഴ (24 മണിക്കൂറിൽ 20 cm ന ും മ കളിൽ)
ലഭിക്ക ും. ആഗസ്ത് 5 തീയതിയിൽ

ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായതതാ അതിശക്തമായതതാ

ആയ മഴ (24 മണിക്കൂറിൽ 7 – 20 cm

) ലഭിക്ക ും.

ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ (24 മണിക്കൂറിൽ 7 – 11 cm

ആഗസ്ത് 6, 7 തീയതികളിൽ
) ലഭിക്ക ും. ആഗസ്ത് 3 മ തൽ 7

വപ്പെ ശക്തമായ കാറ്റിന ും ഇടിമിന്നലിന ും സാധ്യതയ ണ്ട്.

എലലാ ജല നിർഗമന ചാല കള ും ത റക്ക ക.
വിത്ത്, റബ്ബർ, കശ വണ്ടി, മഞ്ഞൾ, പ്പകാപ്ര, വളും എന്നിവ സ െക്ഷിതമാക്കി സൂക്ഷിക്ക ക
കന്ന കാലികൾക്ക് ആവശയമായ തീറ്റകൾ തശഖെിച്ച

പ്പവക്ക ക.

വളും, വിത്ത്, തീറ്റകൾ

എന്നിവ ഈർെും താട്ടാത്ത ഉയർത്തിയ തറയിൽ സൂക്ഷിക്ക ക
വാഴ പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ താങ്ങ കൾ നല്കി സുംെക്ഷിക്ക ക.
കപാതു
നിർദ്ദേശങ്ങൾ

കന്ന കാലികപ്പള

ത റന്ന

സ്ഥലത്ത്

പ്പകട്ടിയിട കതയാ

തമയാൻ

അന വദിക്ക കതയാ

പ്പചയ്യെ ത്. അവപ്പയ ശക്തി ക റഞ്ഞ തമൽ കൂെകൾക്കടിയിൽ പാർെിക്കെ ത്
ക ഷിയിടങ്ങളിൽ

തജാലി

പ്പചയ്യ ന്നവർ

ഇടിമിന്നലിപ്പന

ശ്രദ്ധിക്ക ക.

മെത്തണലിതലാ

ബലക്ഷയും വന്ന പ്പകട്ടിടങ്ങളിതലാ വിശ്രമിക്കെ ത്
വളമിട ക,

വിതയ്ക്ക ക,

നടീൽ

ത ടങ്ങിയ

കാർഷികവൃത്തികൾ

കാലാവസ്ഥ

അന കൂലമാക ന്നത് വപ്പെ ക റച്ച ദിവസതത്തക്ക് മാറ്റിപ്പവക്ക ക.
ഉെ ൾപ്പപാട്ടലിന

സാധ്യതയ ള്ള പ്രതദശങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ ലർത്ത ക.

ദ െന്ത നിവാെണ

വക െിപ്പെ നിർതദശങ്ങൾ പാലിക്ക ക.
പ്പതങ്ങ്

വിവിധ് ഘട്ടും

പ ത തായി തത നട്ട തടങ്ങളിൽ
തതക ഴികള പ്പട

പ്പവള്ളും പ്പകട്ടിനിൽക്കാപ്പത സൂക്ഷിക്ക ക.

അകതത്തക്ക് പ്പവള്ളും ഒലിച്ചിറങ്ങാത്തവണ്ണും വക്കിൽ വെമ്പ കൾ

തീർക്ക ക. ശക്തമായ മഴ മാറിയ ഉടപ്പന തപ്പന്ന പ്പതങ്ങിൻ തടത്തിപ്പല മണ്ണ് ഇളക്കി
പ്പകാട ക്ക ക കൂടാപ്പത മണ്ണ് ഇളക്ക ന്ന സമയത്ത

ക മ്മായും

വിതറ ന്നത്

അണ

നശീകെണത്തിന സഹായകമാക ും
പ്പനലല്

വിവിധ് ഘട്ടും

എലലാ ജല നിർഗമന ചാല കള ും ത റക്ക ക. ശക്തമായ മഴ മാറിയ ഉടപ്പന
തപ്പന്ന ബ്ലീച്ചിങ് പ്പപൌഡർ നിറച്ച സൂക്ഷ്മ സ ഷിെങ്ങള ള്ള

ബാഗ കൾ

പാടതത്തക്ക പ്പവള്ളും പ്രതവശിക്ക ന്ന ഭാഗത്ത നിതക്ഷപിക്ക ക
വിവിധ് ഘട്ടും

കാറ്റിപ്പന പ്രതിതൊധ്ിക്കാൻ ച റ്റില ും (പൂർണമായ ും അടച്ച മൂടാത്ത വിധ്ും)

വാഴ

വിവിധ് ഘട്ടും

പെമാവധ്ി നീർ

കന്ന കാലി,

വിവിധ് ഘട്ടും

പ റതത്തക്ക

മഴമറകളിൽ
ഉല്പാദിെിക്ക

ശക്തമായ വസ്ത ക്കൾ പ്പകാണ്ട് ആവെണും നൽക ക.

ന്ന വിളകൾ

തകാഴി
എന്നിവ

വാർച്ച ഉറൊക്ക ക. ശക്തമായ വസ്ത വിനാൽ താങ്ങ കൾ

നൽക ക
ത റന്ന

വിടെ ത്.

ബലമ ള്ളത ും

ഈർെെഹിതവ മായ

പ്പകട്ടിടങ്ങളിൽ പാർെിക്ക ക. ആവശയത്തിന് ഭക്ഷണങ്ങൾ തനെപ്പത്ത കെ തി
പ്പവക്ക ക

**മഴ അപായ വർണ്ണ സൂചന (ദ െന്ത നിവാെണത്തിനായ്)
താകീത്
(ഉടൻ നടപടികയടുകുക)

ജാഗ്രത
(തയ്യാറാവുക)

ഗ്ശദ്ധ
(കാദ്ദതാർകുക)

നിസ്സാരും
(നടപടികൾ ആവശയമിലല)

ഒപ്്/-

പ്ഗോമീണ

കനോഡൽ ഓഫീസർ
ൃഷി ോല്ോവസ്ഥ കസവ രദ്ധതി

