
കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
(പ്രാബല്യം: : 29.03.2023 മുതൽ 02.04.2023 വരെ) 

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

രില്ികകാട്-ഉം ഇന്ത്യ  ാല്ാവസ്ഥാ വ ുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. രിന്നിട്ട  നാല് േിവസരത്ത  ാല്ാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളികല്കുള്ള  ാല്ാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചി  
29-03-2023 30-03-2023 31-03-2023 01-04-2023 02-04-2023 

മഴ, മി.മീ 0.1 0 0 0 0 

 ൂടിയ താരനില്, °C 36 36 36 36 36 

 ുറഞ്ഞ താരനില്, °C 25 25 25 25 25 

 ൂടിയ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 76 76 76 76 76 

 ുറഞ്ഞ ആകരക്ഷി  ആർപ്േത, % 54 54 54 54 54 

 ാറ്റിന്രറ കവഗത,  ി.മീ/മണികൂർ 10 10 8 10 12 

 ാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ്ഗി 290 320 320 320 320 

കമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 3 6 6 5 5 

 സി.  ാർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

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

മഴ, മി.മീ  ൂടിയ  
താരനില്, °C 

 ുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആകരക്ഷി  
ആർപ്േത, % 

 ാറ്റിന്രറ കവഗത, 
 ി.മീ/മണികൂർ 

0.1 35.2 – 35.9 25.2 – 26.3 66.2  – 74.9 00 – 4.0 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ  ാർഷി  നിർകേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തികുറഞ്ഞ മഴ** 

ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തികുറഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.   പകൽസമയങ്ങളിൽ കൂടിയ ഊഷ്മാവുും 

രാത്രികളിൽ കുറഞ്ഞ താപനിലയുും ആകാശും ഭാഗികമായയാ മുഴുവനായയാ  

യമഘാവൃതമായിരിക്ുും.  

വായു ഈർെും കുറഞ്ഞു വരണ്ടതായിരിക്ുും 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തികുറഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പ്പകാപ്ര, കശുവണ്ടി, വിത്തുകൾ റബർ എന്നിവ 

പ്പവയിലത്തിട്ടു ഉണക്ുയപാൾ  ജാഗ്രത യവണും. യനന്ദ്രൻ വാഴയ്ക്ക് താങ്ങുകൾ  നൽകുക. 

 

വരൾച്ചപ്പയ പ്രതിയരാധ്ിക്ാൻ:- 

1) വിളകളുപ്പട തടത്തിൽ പുതയിടുക. 



2) സാധ്യമായിടങ്ങളിപ്പലാപ്പക് കണിക ജലയസചന രീതി അവലുംബിക്ുക. 
3) പകൽ 12 മണിയ്ക്കുും 3 മണിയ്ക്കുും ഇടയിൽ കാർഷിക വൃത്തികൾ ഒഴിവാക്ുക. 
4) നനയിലലാത്ത വിളകൾക്് രാസവളങ്ങൾ,  യകാഴിവളങ്ങൾ എന്നിവ മിതമായി മാത്രും 

പ്രയയാഗിക്ുക. 
5) വിളകളുപ്പട തടിയിൽ കുമ്മായും പൂശുക  

6)  സൾയേറ്റ് ഓേ് പ്പപാട്ടാഷ ്  അഞ്ച ് ഗ്രാും ഒരു ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന യതാതിൽ 

പതിനഞ്ചു ദിവസ ഇടയവളകളിൽ ഇലകളിൽ തളിക്ുക 

7) വിളകളുപ്പട തടത്തിൽ പ്പവള്ളും ആഗിരണും പ്പചയ്തു നിലനിർത്താൻ യശഷിയുള്ള മണ്ണിര 
കയപാസ്റ്റ/്ചകിരിയച്ചാറ് കയപാസ്റ്റ് വിതറുക. 

ഈർെ നഷ്ടും കുറക്ാനായ്  മണ്ണിനു പുതയിടുക  .കീട-യരാഗ ബാധ്യിലലാത്ത വിളകളുപ്പട 
അവശിഷ്ടങ്ങയളാ പച്ചിലകയളാ കരിയിലകയളാ ഇതിനായി ഉപയയാഗിക്ാും.  തനതു 
വിളകളുപ്പട അവശിഷ്ടങ്ങൾ  ഒഴിവാക്ുന്നത് പുതയിൽ  പ്രസ്തുത വിളപ്പയ ബാധ്ിക്ുന്ന കീട 
യരാഗങ്ങളുപ്പട പ്രജനനും ഒഴിവാക്ാൻ സഹായകരമാകുും   .യമൽമണ്ണ്  ഇളക്ി പ്പപാടിച്ചു 
നിയതമായി പരത്തിയിടുന്നത് പുതയിടുന്നതിനു സമാനമായ ഒരു രീതിയാണ് .ഇത ്മണ്ണിപ്പല 
ഈർെ നഷ്ടും തടയാൻ സഹായിക്ുും. 
പ്രായും കുറഞ്ഞ വൃക്ഷ വിളകൾ,  തതകൾ  എന്നിവപ്പയ  യനരിട്ടുള്ള സൂരയ പ്രകാശത്തിൽ 

നിന്നുും മടഞ്ഞ ഓലകളാൽ ആവരണും പ്പചയ്തു സുംരക്ഷിക്ുക. 
നിർജലീകരണും തടയാനായി പക്ഷികൾക്ുും  കന്നുകാലികൾക്ുും  പകൽ സമയും ധ്ാരാളും 
പ്പവള്ളും കുടിക്ാൻ നൽകുക.  . പാർെിക്ുന്നിടങ്ങളിൽ  അവയുപ്പട യദഹത്ത്  ഇടയ്ക്കിപ്പട 
പ്പവള്ളും തൂവുകയുും വശങ്ങളിൽ നിന്ന് ോൻ ചലിെിക്ുകയുും പ്പചയ്യുക. 

വിവിധ് 
വിളകൾ 

വിവിധ് 
ഘട്ടും 

നീരൂറ്റിക്ുടിക്ുന്ന കീടങ്ങൾ

 

നിലവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന 
വരണ്ട കാലാവസ്ഥ മുഞ്ഞ, 

തുള്ളൻ, മണ്ടരി, ചാഴി, പ്പവള്ളീച്ച, 
മീലിമൂട്ട മുതലായ 

നീരൂറ്റിക്ുടിക്ുന്ന കീടങ്ങൾ 
വർധിക്ാൻ അനുയയാജയമായ 
കാലാവസ്ഥയാണ.് മിക്വയുും 

പ്പമാതസക് യപാലുള്ള 
യരാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്ുന്ന 

തവറസിപ്പന 
പരത്തുന്നവയാണ് 

5 മിലലി യവപ്പെണ്ണ 1 ലിറ്ററിന ് 5 ഗ്രാും വീതും യസാെ് 
ലയിെിച്ച ഇളും ചൂടുള്ള ലായനിയിൽ യചർത്തിളക്ി 
തയ്യാറാക്ിയ കീടനാശിനി തളിക്ുക 

അപ്പലലങ്കിൽ 

മാലത്തിയയാൺ 50 EC രണ്ടു മിലലി നാല് മിലലി 
യവപ്പെണ്ണയയാപ്പടാെും  ഒരു ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ  
എന്ന യതാതിൽ തയ്യാറാക്ിയ കീടനാശിനി 
തളിക്ുക. 

 



കുരുമുളക്    വിവിധ് 
ഘട്ടങ്ങൾ 

വരൾച്ച യവരുകളിൽ സൂരയപ്രകാശും തട്ടാപ്പത യനാക്ണും. 
തടത്തിപ്പല മണ്്ണ ചൂടുപിടിക്ാതിരിക്ാൻ 
ശ്രധിക്ുക.  യവരുകൾ പൂർണമായുും മൂടുന്ന 
വിധ്ത്തിൽ പുതയിടുക.   ആഴചയിൽ ഒരുതവണ 
ജലയസചനും നൽകുക. 

പ്പവള്ളരിവർഗ 
വിളകൾ 

വിവിധ് 
ഘട്ടും 

മൃദുയരാമ പൂെൽ യരാഗും  മൃദുയരാമ പൂെൽ യരാഗും : മായങ്കാപ്പസബ്  3 ഗ്രാും 
ഒരു ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന യതാതിൽ ആഴ്ച 
യതാറുും തളിച്ച ് പ്പകാടുക്ുക.യരാഗും 
കാണുകയാപ്പണങ്കിൽ അയക്ാമിൻ 3 മിലലി ഒരു ലിറ്റർ 
പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപാതത്തിൽ 15 ദിവസ 
ഇടയവളകളിൽ മൂന്നു തവണ 
തളിക്ുക.യരാഗബാധ്ിത ഇലകൾ പറിപ്പച്ചടുത്തു 
തീയിട്ടു നശിെിക്ുക.  

വാഴ നടുന്ന 
സമയും 

വാഴക്ന്നിൽ  കൂടി പടരുന്ന 
(പ്പകാക്ാൻ, മുരടിെ്, പനാമ 
വാട്ടും മുതലായ) യരാഗങ്ങൾ 

യരാഗും വരുന്നത് തടയാൻ കൃഷിയിടങ്ങൾ യനരിൽ 
കണ്ടു യരാഗ ബാധ്പ്പയാന്നുും ഇലല എന്ന് ഉറെു 
വരുത്തിയതിനു യശഷും മാത്രും വാഴക്ന്നുകൾ 
യശഖരിക്ുക 

വാഴ വിവിധ് ഘട്ടും         തടതുരെൻ വണ്ട ് 

 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശുചിതവും പാലിക്ുക.  

യകരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുപ്പട തജവ 
നിയന്ത്രണ ഉപാധ്ിയായ  കഡാവർ (cadaver)  4  
എണ്ണും വീതും വാഴകളുപ്പട മധ്യ നിരയിലുള്ള 
ഇലക്വിളുകളിൽ,  നട്ടുകഴിഞ്ഞു  
അഞ്ചാമയത്തയുും ആറാമപ്പത്തയുും മാസങ്ങളിൽ 
നിയക്ഷപിക്ുക.   കഡാവർ (cadaver) ലഭിക്ാൻ 
കണ്ണാറയിലുള്ള  വാഴ ഗയവഷണ യകന്ദ്രവുമായി 
ബന്ധപ്പപടുക.  യോൺ:  9605758722 

മാവ് കായ 
മൂപ്പെത്തു
ന്ന ഘട്ടും 

കായീച്ച 

 

മൂപ്പെത്തിയ മാങ്ങകൾ പഴുക്ുന്നതിനു മുപ്പപ 
പറിപ്പച്ചടുക്ുക. തിളക്ുന്ന പ്പവള്ളവുും തണുത്ത 
പ്പവള്ളവുും തുലയ അളവിൽ യയാജിെിച്ച് ഒരു ലിറ്റർ 
പ്പവള്ളത്തിന് ഒരു യടബിൽ സ്പൂൺ എന്ന യതാതിൽ 
കറിയുെ് ലയിെിക്ുക. പ്രസ്തുത ലായനിയിൽ 
മാങ്ങകൾ 2 മിനിട്ട് യനരയത്തക്് മുക്ിപ്പയടുത്ത് 
പ്പവള്ളും യതാർത്തി കളഞ്ഞതിനു യശഷും പഴുക്ാൻ 
പ്പവക്ുക. 

 



യകാഴികളുും 
വളർത്തു 
പക്ഷികളുും 

വിവിധ് 
ഘട്ടും 

യവനൽക്ാലപിരിമുറുക്ങ്ങ
ളുും യരാഗങ്ങളുും : 

 

അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് വർധിക്ുന്നത് വളർത്തു 
യകാഴികപ്പളയുും പക്ഷികപ്പളയുും പ്രതികൂലമായി 
ബാധ്ിക്ുും. പ്രതികൂല സാഹചരയപ്പത്ത 
പ്രതിയരാധ്ിക്ുന്നതിനായി പക്ഷികപ്പള 
സൂരയരശ്മികൾ ഏൽക്ാത്ത പ്പവള്ള പ്പപയിന്റ് അടിച്ച 
യമൽക്ൂരകൾക്് താപ്പഴ പാർെിക്ുക.ോൻ, 
യദഹത്തു തണുത്ത പ്പവള്ളും തൂവുക എന്നിവ 
അവലുംബിക്ുക. കുടിക്ാനായി ഐസ,് ഗ്ളൂയക്ാസ ്
, ഒരു ശതമാനും യസാഡിയും തബ കാർയബാണറ്റ് 
എന്നിവ യചർത്ത പ്പവള്ളും നൽകുക. ചൂട ്കുറഞ്ഞ 
രാവിപ്പലയുും തവകുയന്നരങ്ങളിലുും വിറ്റാമിനുകൾ, 
യോസ് യോറസ്, തവറ്റമിൻ - സി  എന്നിവ 
സപുഷ്ടമാക്ിയ തീറ്റ നൽകുക 

 

മയഗ 
സുംരക്ഷണും 

വിവിധ് 
ഘട്ടും 

അയതയാഷ് മാവ്  

 

അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് 
അധ്ികമാവുയപാൾ 

കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന 
ചൂട ്പുറന്തള്ളാൻ കഴിയാപ്പത 

ശരീരത്തിൽ തപ്പന്ന 
അവയശഷിക്ുന്നത് വഴി 

മൃഗങ്ങളുപ്പട ശരീരും  
താപസമ്മർദ്ദും (heat stress)-ന് 
അടിപ്പെടുന്നു. പശുക്ളിൽ 

അമിത താപസമ്മർദ്ദും 
ഉണ്ടാകുയപാൾ ഉമിനീർ 

ധ്ാരാളമായി പുറന്തള്ളുും. 
പശുക്ളുപ്പട സവാഭാവിക ദഹന 
വയവസ്ഥപ്പയ ബാധ്ിക്ുകയുും 

തുടർന്ന്. തീറ്റപ്പയടുക്ൽ 
കുറയുക, പ്രതയുല്പാദന 

വയവസ്ഥപ്പയ ബാധ്ിക്ുക, 
മദിചക്രപ്പത്തയുും ഗർഭ 

ധ്ാരണപ്പത്തയുും ബാധ്ിക്ുക,  
ഉൽൊദനും കുറയുക, പാലിപ്പന്റ 
പ്പകാഴുെിപ്പന്റ അളവ ്കുറയുക  

എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായി 
തീരുകയുും പ്പചയ്യുും .   

പ്പതാഴുത്തിപ്പന്റ യമൽക്ൂര സാമാനയും ഉയരത്തിൽ 
ആയിരിക്ണും.     പ്പതാഴുത്തിൽ ധ്ാരാളും വായു 
സഞ്ചാരമുണ്ടായിരിക്ണും ഇടുങ്ങിയ, വായു 
സഞ്ചാരമിലലാത്ത ഉയരുംകുറഞ്ഞ യകാൺക്രീറ്റ്, ഓട ്
ഷീറ്റ്  എന്നീ യമൽക്ൂരകയളാട് കൂടിയ 
പ്പതാഴുത്തു/കൂട ് മുഴുവൻ മറച്ച 
പ്പതാഴുത്തുകൾ/കൂടുകൾ എന്നിവ പൂർണമായുും 
ഒഴിവാക്ണും. പ്പതാഴുത്തിന് ചുറ്റുും 
തണൽവൃക്ഷങ്ങളുപ്പണ്ടങ്കിൽ ചൂട ് കുറക്ുന്നതിന ്
സഹായിക്ുും. 

പ്പതാഴുത്തുകളിൽ ോൻ വച്ചുപ്പകാടുക്ാും. സീലിുംഗ ്
ോനുകപ്പളക്ാൾ ഗുണും പ്പചയ്യുക ചുമരിൽ 
പിടിെിക്ാവുന്ന ോനുകളാണ്.  

ധ്ാരാളും ശുധ ജലും എയൊഴുും കുടിക്ാൻ 
ലഭയമാക്ണും.  ശരീര ഭാരത്തിപ്പന്റ 60 
ശതമാനത്തിലധ്ികും ജലാുംശമാപ്പണന്നതുും പാലിൽ 
ജലാശും 80 ശതമാനയത്തക്ാൾ 
കൂടുതലാപ്പണന്നതുും മറക്ാതിരിക്ുക. 
   
എളുെും ദഹിക്ുന്ന ഖരാഹാരത്തിപ്പന്റ അളവു 
കൂട്ടുക.  ഇയതാപ്പടാെും യസാഡിയും, പ്പപാട്ടാസയും, 
സിങ്ക്, മാുംഗനീസ്, യകാെർ എന്നിവ അടങ്ങിയ 
ധ്ാതുലവണ മിശ്രിതും കൂടി നൽകുക.  ദിവസത്തിൽ 
ചൂടുകൂടുതലുള്ള സമയങ്ങളിൽ തീറ്റ 
പ്പകാടുക്ുന്നത് ഒഴിവാക്ുക. 

പകൽ സമയങ്ങളിൽ,  പ്പതാഴുത്തിന ്
പ്പവളിയിലാപ്പണങ്കിൽ, മൃഗങ്ങപ്പള തണൽ മരങ്ങളുപ്പട 
ചുവട്ടിൽ നിർത്തുക.   

 



കറവ 
പശുക്ൾ 

വിവിധ് ഘട്ടും 

,  

 

ചർമ്മ മുഴ യരാഗും 

 

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

യരാഗയഹതുവായ തവറസിൽ നിന്നുും മൃഗങ്ങൾ 
പൂർണമായുും മുക്തി യനടിയാൽ തപ്പന്നയുും 
ചർമ്മത്തിൽ രൂപും പ്രാപിച്ച മുഴകൾ  
ഉണങ്ങാതിരുയന്നക്ാും.   പ്പപാട്ടി ഒലിക്ുന്ന ഇത്തരും 
മുഴകൾക്ു കുറുും പാണൽ  (കുട്ടി പാണൽ, 
കുർമാണ എന്നിങ്ങപ്പനയുും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്) - 
പ്പന്റ ഇല മഞ്ഞളുമായി യചർത്തരച്ചു 
പ്പവളിപ്പച്ചണ്ണയിൽ ചാലിച്ച ചാന്ത്  പുരട്ടുന്നത് 
േലപ്രദമാപ്പണന്ന് കാണുന്നു.  ഇത്തരത്തിൽ 
തയ്യാറാക്ുന്ന ചാന്ത് രൂപത്തിലുള്ള മരുന്ന ് 
ദിവസവുും കുളിെിച്ചതിനുയശഷും മുറിവിൽ 
പുരട്ടുക.  മുറിവുകൾ പൂർണമായുും മാറുന്നത് വപ്പര 
ഇത് തുടരണും. 

കന്നുകാലികൾ വിവിധ് 
ഘട്ടങ്ങൾ 

രട്ടപണ്ണി   

യവനൽക്ാലത്ത് മൃഗങ്ങളുപ്പട 
ശരീരത്തിൽ പട്ടുണ്ണികൾ 
പ്പപരുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.  ഇവ 
മാരക യരാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്ുന്ന 
യപ്രായട്ടായസാവ യപാലുള്ള 
അണുക്പ്പള പരത്തുന്ന 
ജീവികളാകുന്നു. കൂടാപ്പത ഇവ 
രക്തും ഊറ്റിക്ുടിക്ുന്നതിനാൽ 
വിളർച്ച, മൂത്രത്തിൽ രക്തും, 
മഞ്ഞെിത്തും, മരണും 
എന്നിവയ്ക്കുും കാരണമായയക്ാും 

രക്തും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടുണ്ണികൾ താപ്പഴ 
വീണു പ്പതാഴുത്തിപ്പന്റ തറയിലുും ചുമരിലുും ഉള്ള 
പ്പചറു സുഷിരങ്ങളിൽ ആണ് പാർക്ുക.  ഇവപ്പയ 
പ്പതാഴുത്തിപ്പല തറയിലുും ചുമരിലുും 
നിയന്ത്രിതമായി കരിയില, ചൂട്ട് എന്നിവ കത്തിച്ചു തീ 
ഏശി നശിെിക്ുക.  പ്പതാഴുത്തിന് പുറത്ത ്
പ്പകട്ടുയപാൾ പശുക്ൾ കിടക്ുന്ന ഇടങ്ങളിലുും 
ഇതുയപാപ്പല പ്പചയ്യുക.  തീ ഇടുന്ന സമയത്തു 
പശുക്പ്പള സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിയലക്്  മാറ്റി 
നിർത്തുക. 

പശുവിപ്പന്റ ശരീരും മുഴുവൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരുതവണ 
വീതും  തസപ്പപർപ്പമത്രിൻ ഒരു മിലലി രണ്ടു ലിറ്റർ 
പ്പവള്ളത്തിൽ കലക്ിയ ലായനിയിൽ മുക്ിയ 
യകാട്ടൺ ടവ്വൽ പ്പകാണ്ട് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്ുക.  

തസപ്പപർപ്പമത്രിൻ ഒരു മിലലി ഒരു ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ 
എന്ന യതാതിൽ കലക്ി തയ്യാറാക്ിയ ലായനി  
യേയറിൽ എടുത്തു പ്പതാഴുത്തിപ്പന്റ തറയിലുും 
ചുമരുകളിലുും പശു കിടക്ാറുള്ള മറ്റിടങ്ങളിലുും 
തളിക്ുക. 

കന്നുകാലികൾ വിവിധ് 
ഘട്ടങ്ങൾ 

യവനൽക്ാലങ്ങളിൽ, പച്ചെുലലിപ്പന്റ ലഭയതക്ുറവ്  അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചരയത്തിൽ, 
വിഷലിപ്തമായ പച്ചിലകളുും കുറ്റിപ്പച്ചടികളുും കന്നുകാലികൾ അബധത്തിൽ 
ഭക്ഷിയച്ചക്ാും.  റബ്ബർ,  മുള, ആനപ്പത്താട്ടാവാടി, യചലമരും, പ്പകാഴുെ, അരളി, 
കുന്നിക്ുരു, എരിക്്, ആവണക്് എന്നിവയാണ്   ഉത്തര യകരളത്തിൽ 
സാധ്ാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന കന്നു കാലികൾക്് ഭക്ഷയയയാഗയമലലാത്ത  സസയങ്ങൾ. 
ശവസിക്ാനുള്ള ബുധിമുട്ട്, യവഗതയയറിയ ശവസനും, വിശെിലലായ്മ, അലസത, 
യപശിവലിവ്,  കണ്ണ ് തള്ളുക, വിറയൽ, തളർച്ച,  വയറ് വീർക്ുക എന്നിവയാണ് 
പ്രകടമാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ.  ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാപ്പണങ്കിൽ ഉടപ്പന യഡാക്ടറുപ്പട 
യസവനും ലഭയമാക്ുക.  പ്രാഥമിക  നടപടിയായി കരി  (activated charcoal) ( രണ്ടു 



**മഴ അപായ വർണ്ണ സൂചന (ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായ്) 

ഒപ്്/- 
കനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ്ഗാമീണ  ൃഷി  ാല്ാവസ്ഥ കസവ രദ്ധതി    

ഭാഗും)+മഗ്നീഷയും ഓക് തസഡ് ( രണ്ടു ഭാഗും)+ടാനിക്  ആസിഡ് (ഒരു ഭാഗും)+കയയാലിൻ 
കളിമണ്്ണ (ഒരു ഭാഗും) എന്നിവ സമ്മിശ്രണും പ്പചയ്തു നൽകുന്നത് വിഷവീരയും കുറക്ാൻ 
സഹായിക്ുും. വളർച്ചപ്പയത്തിയ  കന്നുകാലികൾക്്  250 ഗ്രാും  വീതവുും കിടാവുകൾക്ു 
30 ഗ്രും വീതവുും ആട് പന്നി എന്നിവക്് 15 ഗ്രും വീതവുും ദിവസത്തിൽ രയണ്ടാ മൂയന്നാ 
തവണ നല്കുക. അതിനുയശഷും വിയരചന ഔഷധ്മായി മായഗ്നഷയുംസൾയേറ്റ്  
(വളർച്ചപ്പയത്തിയ  കന്നുകാലികൾക്്  4 50 ഗ്രാും  വീതവുും മറ്റുള്ളവക്് ശരീര ഭാരത്തിനു 
ആനുപാതികമായുും) യചർത്ത പ്പവള്ളും കുടിക്ാൻ നൽകുക. 

താകീത് 

(ഉടൻ നടപടികയടുകുക)  
ജാഗ്രത   

(തയ്യാറാവുക) 
ഗ്ശദ്ധ 

  (കാദ്ദതാർകുക) 
നിസ്സാരും  

(നടപടികൾ ആവശയമിലല) 


