
      

  

 
  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 

ക ോഴികകോട് ജില്ല  

(പ്രോബല്യം: 29.01.2022 മുതൽ 02.02.2022 വരെ) 

 



 
കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 

(പ്രോബല്യം: : 29.01.2022 മുതൽ 02.02.2022 വരെ) 

ക ോഴികകോട് ജില്ല  
ക െള  ോർഷി  സർവ്വ ല്ോശോല് പ്രോകേശി   ോർഷി  ഗകവഷണ ക പ്രം 

രില്ികകോട്-ഉം ഇന്ത്യ  ോല്ോവസ്ഥോ വ ുപ്പം സംയുക്തമോയി രുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. രിന്നിട്ട  നോല്  േിവസരത്ത  ോല്ോവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളികല്കുള്ള  ോല്ോവസ്ഥോ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചി  29-01-2022 30-01-2022 31-01-2022 01-02-2022 02-02-2022 

മഴ, മി.മീ 0 0 0 0 0 

 ൂടിയ തോരനില്, °C 34 34 34 34 34 

 ുറഞ്ഞ തോരനില്, °C 25 25 25 25 25 

 ൂടിയ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 80 80 80 80 80 

 ുറഞ്ഞ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 57 57 57 57 57 

 ോറ്റിന്രറ കവഗത,  ി.മീ/മണികൂർ 6 8 6 8 8 

 ോറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ്ഗി 290 290 290 290 270 

കമഘ വിനയോസം, ഒക്ടോ 3 3 5 5 3 

 സി.  ോർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/കക.കക.ഡി. 08/2022 തീയ്യതി: 28/01/2022 

മഴ, മി.മീ  ൂടിയ  
തോരനില്, °C 

 ുറഞ്ഞ  
തോരനില്, °C 

ആകരക്ഷി  
ആർപ്േത, % 

 ോറ്റിന്രറ കവഗത, 
 ി.മീ/മണികൂർ 

0.0 32.6 – 34.5 21.6 – 25.4 57.5 – 79.9 00 – 06 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ  ോർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങ

ൾ 

മഴയില്ല 

മഴയില്ല .പകൽസമയങ്ങളിൽ കൂടിയ ഊഷ്മാവുും രാത്രികളിൽ കുറഞ്ഞ താപ നില്യുും  

അനുഭവപ്പെടുും. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയുും അനുഭവപ്പെടുും.  ആകാശും 

പ്പതളിഞ്ഞതതാ ഭാഗീകമായി തമഘാവൃതതമാ ആയിരിക്ുും. 

ഇല്കരിച്ചിൽ വാട്ടും മുതല്ായ പൂെൽ തരാഗങ്ങൾ അധികരിതച്ചക്ാും.  തരാഗബാധയുപ്പട 

പ്രാരുംഭ ദശയിൽ തപ്പന്ന നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവല്ുംബിക്ുക. 

ഇല്കരിച്ചിൽ വാട്ടും മുതല്ായ പൂെൽ തരാഗങ്ങൾ അധികരിതച്ചക്ാും.  തരാഗബാധയുപ്പട 

പ്രാരുംഭ ദശയിൽ തപ്പന്ന നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവല്ുംബിക്ുക. 



കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങ

ൾ 

വരൾച്ചപ്പയ പ്രതിതരാധിക്ാൻ:- 

1) വിളകളുപ്പട തടത്തിൽ പുതയിടുക. 
2) സാധയമായിടങ്ങളിപ്പല്ാപ്പക് കണിക ജല്തസചന രീതി അവല്ുംബിക്ുക. 
3) പകൽ 12 മണിയ്ക്ുും 3 മണിയ്ക്ുും ഇടയിൽ കാർഷിക വൃത്തികൾ ഒഴിവാക്ുക. 
4) നനയില്ലാത്ത വിളകൾക്് രാസവളങ്ങൾ,  തകാഴിവളങ്ങൾ എന്നിവ മിതമായി മാത്രും 
പ്രതയാഗിക്ുക. 

5) വിളകളുപ്പട തടിയിൽ കുമ്മായും പൂശുക  

6)  സൾതേറ്റ് ഓേ് പ്പപാട്ടാഷ്  അഞ്ച ് ഗ്ാും ഒരു ല്ിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന തതാതിൽ 

പതിനഞ്ചു ദിവസ ഇടതവളകളിൽ ഇല്കളിൽ തളിക്ുക 

ഈർെ നഷ്ടും കുറക്ാനായ്  മണ്ണിനു പുതയിടുക.  കീട-തരാഗ ബാധയില്ലാത്ത വിളകളുപ്പട 

അവശിഷ്ടങ്ങതളാ പച്ചില്കതളാ കരിയില്കതളാ ഇതിനായി ഉപതയാഗിക്ാും.  തനതു വിളകളുപ്പട 

അവശിഷ്ടങ്ങൾ  ഒഴിവാക്ുന്നത് പുതയിൽ  പ്രസ്തുത വിളപ്പയ ബാധിക്ുന്ന കീട തരാഗങ്ങളുപ്പട 

പ്രജനനും ഒഴിവാക്ാൻ സഹായകരമാകുും.   തമൽമണ്ണ്  ഇളക്ി പ്പപാടിച്ചു നിയതമായി 

പരത്തിയിടുന്നത് പുതയിടുന്നതിനു സമാനമായ ഒരു രീതിയാണ്. ഇത് മണ്ണിപ്പല് ഈർെ നഷ്ടും 

തടയാൻ സഹായിക്ുും. 

പ്പതങ്ങ്       വിവിധ ഘട്ടും 

 

വരൾച്ച 1) താഴപ്പത്ത നിരയിപ്പല് രണ്ടു പതച്ചാല്കൾ 
പ്പവട്ടി മാറ്റുക 

2) തടത്തിൽ കതപാസ്റ്റ് വിതറുക 
3) ഉണങ്ങിയ ഓല്കൾ പ്പകാണ്ട ്പുതയിടുക 
4) കണികാ ജല്തസചനും സവീകരിക്ുക 
5) തത പ്പതങ്ങുകപ്പള തണൽ നൽകി 
സുംരക്ഷിക്ുക 

രതങ്ങ് കായ്ക്ുന്ന 
പ്പതങ്ങുകൾ 

മഹാളി തരാഗവുും അകാല് 
തതങ്ങാ പ്പപാഴിച്ചല്ുും

 

മൂപ്പെത്താറായ എല്ലാ തതങ്ങകളുും പറിപ്പച്ചടുക്ുക.  
തശഷിക്ുന്ന കുല്കളിൽ ഒരു ശതമാനാും വീരയമുള്ള 
തബാത ാ മിശ്രിതും നന്നായി തളിക്ുക. 

കുരുമുളക ് വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങൾ 

ചീച്ചൽ തരാഗും 

 

പ്പറത ാമിൽ രണ്ടു ഗ്ാും ഒരു ല്ിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ 
എന്ന തതാതിൽ കല്ർത്തി തടത്തിപ്പല് മണ്്ണ 
കുതിർക്ുക.   

ഇതത മിശ്രിതും ഇല്കളില്ുും തണ്ടില്ുും തളിക്ുക. 



തക്ാളി വിവിധ ഘട്ടും കായ്  ചീച്ചൽ തരാഗും 

 

പൂർണമായുും അഴുകിയ തക്ാളികൾ പറിച്ചു 
കളയുക. പ്പചടിയിൽ  ആഴ്ചതതാറുും 2% വീരയത്തിൽ 
സയുത ാതമാണാസ് തളിക്ുക. 

പ്പവള്ളരിവർ
ഗ വിളകൾ 

വിവിധ ഘട്ടും പ്പപാടി പൂെൽ തരാഗും 

 

മുൻ കരുതല്ായി “മാതകാപ്പസബ്” 2 ഗ്ാും ഒരു ല്ിറ്റർ 
പ്പവളളത്തിൽ എന്ന തതാതിൽ തയ്യറാക്ി 
ഇല്കളുപ്പട ഇരു വശത്തുും തളിക്ുക.  

തരാഗും കാണുകയാപ്പണകിൽ  "തല്൦ സൾേർ "   3 
ഗ്ാും. ഒരു ല്ിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന 
അനുപാതത്തിൽ 10 ദിവസ ഇടതവളകളിൽ രണ്ടു 
തവണ തളിക്ുക..  

തരാഗബാധിത ഇല്കൾ പറിപ്പച്ചടുത്ത് തീയിട്ട് 
നശിെിക്ുക. 

 

പാവയ്ക് വിവിധ ഘട്ടും കായീച്ച 

 

േിറതമാൺ പ്പകണി  15പ്പസന്റിന്  1വീതും 
തൂക്ിയിടുക.  

+ 
10% ശർക്രയുും 0.1% മാ ല്ത്തിതയാണുും അടങ്ങിയ 

മിശ്രിതും ഇല്യുപ്പട അടിഭാഗത്തായി   40m2 
സ്ഥല്തത്തക് ് രണ്ടാഴ്ച ഇടതവളകളിൽ തളിച്ച ്

പ്പകാടുക്ുക  . 

ചീര വിവിധ ഘട്ടും ഇല്കരിച്ചിൽ

 

ജല്തസചനും നടത്തുതപാൾ പ്പവള്ളും ഇല്കളുപ്പട 
മുകളിൽ വീഴാപ്പത തടത്തിൽ ഒഴിച്ച് പ്പകാടുക്ുക. 
കരിച്ചിൽരൂക്ഷമായാൽചാണകപ്പത്തളി 
(1കി.ഗ്ാും.ചാണകും 10 ല്ി. പ്പവള്ളത്തിൽ കല്ക്ി 
അരിച്ചു  പ്പതളി എടുക്ുക) തളിച്ച് പ്പകാടുക്ുക 
.കൂടാപ്പത  2% വീരയത്തിൽ സയുത ാതമാണാസ് 
/തൈതക്ാപ്പ ർമ മണ്ണിൽ ഒഴിച്ച് പ്പകാടുക്ുക. 

കവുങ്ങ ്  3 - 4 വർഷും 
പ്രായമായ 
തതകൾ   

ഇല്  കരച്ചിൽ, കൂപു ചീയൽ 
എന്നിവ  

 

1% തബാത ാ മിശ്രിതും തളിക്ുക. 



 
 

ഒപ്്/- 
കനോഡൽ ഓഫീസർ 

 പ്ഗോമീണ  ൃഷി  ോല്ോവസ്ഥ കസവ രദ്ധതി    

വൃക്ഷ 
വിളകൾ 

വിവിധ ഘട്ടും 'യൂപ്ളാറ്റിെസ് ' വണ്ടിപ്പന്റ 
(തുരെൻ) ആക്രമണും 

 

തടിയിൽ  ആക്രമണും ഉണ്ടായ ഭാഗത്ത് 
കവിനാൽതോസ്  (രണ്ടു മില്ലി ഒരു ല്ിറ്റർ 
പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന തതാതിൽ) തളിക്ുക 


