
കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
(പ്രാബല്യം: : 17.08.2022 മുതൽ 21.08.2022 വരെ) 

ക ാഴികകാട് ജില്ല  
ക െള  ാർഷി  സർവ്വ ല്ാശാല് പ്രാകേശി   ാർഷി  ഗകവഷണ ക പ്രം 

രില്ികകാട്-ഉം ഇന്ത്യ  ാല്ാവസ്ഥാ വ ുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. രിന്നിട്ട അഞ്ച്  േിവസരത്ത  ാല്ാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളികല്കുള്ള  ാല്ാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചി  
17-08-2022 18-08-2022 19-08-2022 20-08-2022 21-08-2022 

മഴ, മി.മീ 0.5 0.5 0.5 1 0.8 

 ൂടിയ താരനില്, °C 33 32 32 32 32 

 ുറഞ്ഞ താരനില്, °C 24 25 25 25 25 

 ൂടിയ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 92 90 90 90 91 

 ുറഞ്ഞ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 58 63 61 62 66 

 ാറ്റിന്രറ കവഗത,  ി.മീ/മണികൂർ 5 5 6 6 5 

 ാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ്ഗി 250 290 270 270 270 

കമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 6 6 7 7 7 

 സി.  ാർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/കക.കക.ഡി. 65/2022 തീയ്യതി: 16/08/2022 

മഴ, മി.മീ  ൂടിയ  
താരനില്, °C 

 ുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആകരക്ഷി  
ആർപ്േത, % 

 ാറ്റിന്രറ കവഗത, 
 ി.മീ/മണികൂർ 

28.7 31.4 – 33.5 23.2 – 25.0 73 - 95 00 - 08 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ  ാർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ലഘു മഴ ** 

ലഘു  മഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 15.5 മിലലി വരര) ലഭിക്കുും  

വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനുസരിച്ച്  അടുത്തയാഴ്ചയുും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് 

ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  അനുഭവരെടുും.  മഴയിലലാത്ത ഇടവവളകളിൽ അധ്ികരിച്ച 
ഉഷ്ണവുും മഴ സമയത്  ശരാശരിയിൽ താഴ്ന്ന്ന ഊഷ്മാവുും അനുഭവരെടുും 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത പൂെൽ വരാഗും പടരാൻ കാരണമാകുും.  രതങ്ങ്  , കമുകു,  കുരുമുളക ്,  
റബ്ബർ , ഇഞ്ചി , വാഴ എന്നീ  വിളകൾക്്ക   ചീച്ചൽ, വാട്ടും എന്നീ വരാഗങ്ങൾ പടരുന്ന  സാഹചരയമാണ്.  
വയതയസ്ത വിളകൾക്്ക താരഴ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബിക്കുക. 

വീണുകിടക്കുന്ന വതങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പൂർണമായുും നീക്കും രചയ്യുക. വരാഗും വന്നു നശിച്ച 
മരങ്ങൾ പൂർണമായുും മുറിച്ചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിെിക്കണും. വതാട്ടങ്ങളിൽ നലല നീർ വാർച്ച 
ഉറെുവരുത്തുക. 



രനലല് വിവിധ് 
ഘട്ടും 

ഇലെുള്ളി വരാഗും

 

മുൻ കരുതലായ ് പ് സയൂവണാവമാണാസ ്
ഫ്ലൂറരസൻസ് ( 20 ഗ്ാും  ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
എന്ന വതാതിൽ)  തളിക്കുക 

വരാഗും കാണുകയാരണങ്കിൽ  മാത്രും നാറ്റീവവാ ®  
കുമിൾ നാശിനി   4 ഗ്ാും 10 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
എന്ന വതാതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക തളിക്കുക 

രനലല് കതിര് 
വരുന്ന 
സമയും 

ചാഴി

 

ചാഴി: 

 ഫിഷ ്അമിവനാ ആസിണ് 20  മിലലി ഒരു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന വതാതിൽ കലർത്തി 
തയ്യാറാക്കിയ ലായനി തളിക്കുക. 

രതങ്ങ് വിവിധ് 

ഘട്ടും 

രകാമ്പൻ രചലലി 

  

ഉയരും കുറഞ്ഞ രതങ്ങുകൾ  

രപാതുരവ കൂടുതൽ ആക്രമണ 

വിവധ്യരാണ് 

രതങ്ങിരെ അഗ്ഭാഗത്തുനിന്നുും രചലലിവക്കാൽ 

ഉപവയാഗിച്ച് വണ്ടുകരള കുത്തിരയടുത്ത ്

നശിെിക്കുക. വബാർവണാ കുഴമ്പ് രകാണ്ട ്

വണ്ടുകൾ തുരന്ന ദ്വാരും നിറക്കുന്നത് മുറിവിൽ 

കൂടി ഉണ്ടാവയക്കാവുന്ന പൂെൽ ബാധ്രയ 

തടയാൻ സഹായിക്കുും. 

ഉപവയാഗ സൂനയമായ മീൻ  വലകൾ  ഒരു  മീറ്റർ 
നീളത്തിലുും അര മീറ്റർ വീതിയിലുും മുറിരച്ചടുത്തു 
രതങ്ങിൻരറ  മൂന്നാമരത്തയുും നാലാമരത്തയുും 
ഒലക്കവിളുകളിൽ വിരിച്ചു നടുഭാഗത്തു 
രചറുകലലുകൾ വച്ച് ഉൾഭാഗവത്തക്കു തള്ളി 
അമർത്തി രവക്കുക. ഓലത്തണ്ടിരെ രണ്ടു 
ഭാഗവത്തക്കുും പുറവത്തക്കു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന  
വലയുരട വശങ്ങൾ നന്നായി വിടർന്നിരിക്കണും. 
പാറിവരുന്ന വണ്ടുകൾ  കാലുകൾ വലയിൽ 
കുടുങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാരത നശിച്ചു വപാകുും,  
പുതു ഓലകൾ വിടരുന്നതിനനുസരിച് വല 
മുകളിവലാട്ട്  മാറ്റി മാറ്റി രവക്കുവാൻ  ശ്രദ്ധിക്കുക. 

രതങ്ങ് വിവിധ് 
ഘട്ടും 

രചമ്പൻ രചലലി 

 

നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ:- 

വനർെിച്ച ഇമിണാക് വളാർപ്രിണ ് (1മിലലി പത്തു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ) ലായനി രചലലി തുരന്ന ദ്വാരങ്ങളിൽ 
നിറരയ ഒഴിക്കുക. 

വതാട്ടങ്ങളിൽ സമ്പുർണ ശുചിതവും 
അവലുംബിക്കുക. 



രതങ്ങ് വിവിധ് 
ഘട്ടും 

കൂമ്പു ചീയൽ 

 

കൂമ്പുചീയൽ  ഉണ്ടായാൽ പ്രാരുംഭ ഘട്ടത്തിൽ 
തരന്ന വരാഗും ബാധ്ിച്ച ഭാഗങ്ങൾ രചത്തിമാറ്റി 
നശിെിക്കുകയുും മുറിവിൽ വബാവണാ കുഴമ്പു 
പുരട്ടുകയുും രചയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാമ്പു 
വരുന്നത് വരര കൂമ്പിരന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക ്
കടലാസുപവയാഗിച്ചു രപാതിഞ്ഞു മഴ രവള്ളും 
ഇറങ്ങാരത സുംരക്ഷിക്കുക. 
സമീപത്തുള്ള  രതങ്ങുകളുരട കുരുവത്താലക്കുും 
ചുറ്റുമുള്ള ഒലക്കവിളുകളിലുും  ഒരു ശതമാനും 
വീരയമുള്ള വബാവണാ മിശ്രിതും തളിക്കുക. 
ദ്ുർബല വമഖലകളിൽ, രതങ്ങുകളുരട പ്രതിവരാധ് 
വശഷി ഉയർത്താൻ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ 
ഉൾരെടുന്ന സമഗ് വപാഷക മൂലക പരിപാലനും 
ഉണ്ടായിരിക്കണും.   

കുരുമുളക ് വിവിധ് 

ഘട്ടും 

ചീച്ചൽ വരാഗും

 

മുൻകരുതലായി ്രൈകവക്കാണർമ സമ്പു്ടമമാക്കിയ 
വവെിൻ പിണ്ണാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതും 150 ഗ്ാും വീതും 
തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി വചർത്തിളക്കുക.  
 

വാഴ വിവിധ് 
ഘട്ടും 

ഇലെുള്ളി വരാഗും  

 

തടത്തിൽ   രവള്ളും രകട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ 
വവണ്ടുന്ന നടപടികൾ സവീകരിക്കുക. 
മുൻകരുതലായി  സയൂവണാവമാണസ ് ലായനി (20 
ഗ്ാും ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന വതാതിൽ 
തയ്യാറാക്കിയത്) രണ്ടാഴ്ചയിടവവളകളിൽ  തളിക്കുക  

വരാഗും ബാധ്ിച്ചാൽ:-  വരാഗും ബാധ്ിച്ച ഇലകൾ 
രവട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടു നശിെിക്കുക.  
കാർബൻണാസിും  അരലലങ്കിൽ  മാവങ്കാസബ്  ഇവ 
രണ്ടാഴ്ച ഇടവവളയിൽ   മാറി മാറി 2 മിലലി. ഒരു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന വതാതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക 

ഇഞ്ചി വിവിധ് 
ഘട്ടും 

 

വാട്ടും  

 

 

ഒരു രസെിന് മൂന്നുകിവലാ വീതും കുമ്മായും മണ്ണിൽ 
വചർത്തിളക്കുക. ്രൈകവക്കാരണർമ, 
സയൂവണാവമാണസ് എന്നീ ജീവാണുക്കൾ 
ഉപവയാഗിക്കുക. 

വരാഗും വന്ന രചടികൾ പിഴുതുമാറ്റി ഒരുശതമാനും 
വീരയമുള്ള വബാവണാമിശ്രിതും രകാണ്ട് തടും 
കുതിർക്കുക. 

കവുങ്ങ ് കായ്ക്കുന്ന 
ഘട്ടും 

മഹാളി  ഒരു ശതമാനും വീരയമുള്ള വബാർവണാ മിശ്രിതും 
കുലകളിലുും ഇലകളിലുും തളിച്ച് രകാടുക്കുക. 

 
 
 
 
 



 

**മഴ അപായ വർണ്ണ സൂചന (ദ്ുരന്ത നിവാരണത്തിനായ്) 

 

 

ഒപ്്/- 
കനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ്ഗാമീണ  ൃഷി  ാല്ാവസ്ഥ കസവ രദ്ധതി    

പശു കറവെശു അകിടു വീക്കും 

 

അതിമാരകമായ ചില ബാക്ടീരിയകളാണ ് വരാഗ 
കാരണും. വൃത്തിഹീനമായ രതാഴുത്തിൽ നിന്നുും, 
അണുക്കളുരട വാഹകരായ ഈച്ച, രകാതുക,് 
കീടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുും അകിടിവലക്ക ്
അണുബാധ്യുണ്ടാകുന്നു. അകിടിരെ ഒരു 
കാമ്പിൽ നിന്നുും മറ്റു കാമ്പുകളിവലക്കുും ഒരു 
പശുവിൽ നിന്നുും മറ്റു പശുക്കളിവലക്കുും വരാഗും 
പടരാും. 

പാൽ സാധ്ാരണ രവള്ള നിറും മാറി മഞ്ഞ നിറും 
കലർന്ന ദ്രാവകമായി മാറുന്നു, തീറ്റരയടുക്കാൻ 
വിമുഖത, ഗർഭമലസൽ, കടുത്ത പനി 
എന്നിവയാണ് മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ. ചികിത്സ 
ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ അകിടിരെ പാലുൽപാദ്ന 
ക്ഷമത പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു വപാകുവാനുും, പശു 
കിടെിലായി മരണും വരര സുംഭവിക്കാനുും 
സാധ്യതയുണ്ട്. 

വരാഗും വരുന്നത് തടയാനായി പശുക്കളുരടയുും 
പരിസരങ്ങളുരടയുും ശുചിതവും എവൊഴുും 
ഉറെുവരുത്തുക, പ്രാണിശലയും നിയന്ത്രിക്കുക, 
പശുക്കൾക്്ക വരാഗപ്രതിവരാധ് വശഷി നൽകുന്ന 
വടാണിക്കുകൾ നൽകുക. വരാഗലക്ഷണങ്ങൾ 
കാണുകയാരണങ്കിൽ അടുത്തുള്ള 
മൃഗാശുപത്രിയുമായി എത്രയുും രപരട്ടന്ന ്
ബന്ധരെടുക.    പ്രാരുംഭഘട്ടത്തിൽ തരന്ന ചികിത്സ 
നൽകിയാൽ വരാഗും ഫലപ്രദ്മായി നിയന്ത്രിക്കാും. 

താകീത് 

(ഉടൻ നടപടികയടുകുക)  
ജാഗ്രത   

(തയ്യാറാവുക) 
ഗ്ശദ്ധ 

  (കാദ്ദതാർകുക) 
നിസ്സാരും  

(നടപടികൾ ആവശയമിലല) 


