
  

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
(പ്രാബല്യം: : 28.01.2023 മുതൽ 01.02.2023 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 
28-01-2023 29-01-2023 30-01-2023 31-01-2023 01-02-2023 

മഴ, മി.മീ 0 0 0 0 0 

കൂടിയ താരനില്, °C 31 31 31 31 31 

കുറഞ്ഞ താരനില്, °C 23 23 23 23 23 

കൂടിയ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 80 80 80 80 80 

കുറഞ്ഞ ആഗരക്ഷിക ആർപ്േത, % 60 60 60 60 60 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, കി.മീ/മണികൂർ 4 6 4 6 4 

കാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ് ി 230 270 320 270 270 

ഗമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 4 4 4 2 4 

 സി. കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിദ്ദകാട്/ കക.എസ്.ഡി.08/2023 തീയ്യതി: 27/01/2023 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താരനില്, °C 

കുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആഗരക്ഷിക 
ആർപ്േത, % 

കാറ്റിന്രറ ഗവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

0.0 30.0 – 32.0 21.5 – 24.5 67.0 – 96.0 1.2 – 1.9 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർഗേശങ്ങൾ 

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

മഴയില്ല** 

മഴയില്ല. പകൽസമയങ്ങളിൽ കൂടിയ ഊഷ്മാവ ും (34°C) രാത്രികളിൽ ക റഞ്ഞ 

താപനില്യ ും(23°C)   തതളിഞ്ഞ ആകാശവ ും  അന ഭവതെട ും.  

അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത 50%  നും  76% നും  ഇടയിൽ  അന ഭവതെട ും.  

കപാതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഇല്കരിച്ചിൽ വാട്ടും മ തല്ായ പൂെൽ രരാഗങ്ങൾ അധികരിരച്ചക്ാും.  രരാഗബാധയ തട 
പ്രാരുംഭ ദശയിൽ തതെ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവല്ുംബിക് ക .  

ഈർെ നഷ്ടും ക റക്ാനായ്  മണ്ണിന  പ തയിട ക.    കീട രരാഗ ബാധയില്ലാത്ത വിളകള തട 
അവശിഷ്ടങ്ങരളാ പച്ചില്കരളാ കരിയില്കരളാ ഇതിനായി ഉപരയാഗിക്ാും.  തനത  
വിളകള തട അവശിഷ്ടങ്ങൾ  ഒഴിവാക് െത് പ്രസ്ത ത വിളതയ ബാധിക് െ  
കീടരരാഗങ്ങള തട പ്രജനനും ഒഴിവാക്ാൻ സഹായകരമാക ും .   രമൽമണ്ണ്  ഇളക്ി തപാടിച്ച  
നിയതമായി പരത്തിയിട െത് മണ്ണിതല് ഈർെ നഷ്ടുംതടയാൻ പ തയിട െതിന  
സമാനമായ ഒര  രീതിയാണ്.                     



കീടനാശിനി/ ക മിൾ നാശിനി എെിവ രാവിതല്യ ും വവക രെരവ ും (കാറ് ും ശക്തമായ 
തവയില് ും  ഇല്ലാത്ത രനരും) തളിക് ക   

തതങ്ങ്       വിവിധ 
ഘട്ടും  

തെെീതരാല്ിെ്

 

തതങ്ങിൽ വിളഞ്ഞത ും മൂതെത്താറായത മായ 
രതങ്ങകൾ ഉതെങ്കിൽ പറിതച്ചട ക് ക.  

രരാഗും വെ ഭാഗും തെത്തി വൃത്തിയാക്ി മ റിവിൽ 
തഹക്സരകാരണാരസാൾ മൂെ   മില്ലി ഒര  ല്ിറ്ർ 
തവള്ളത്തിൽ കല്ക്ിയ ല്ായനി പ രട്ട ക.  
ഉണങ്ങിയതിന  രശഷും തെത്തിയ ഭാഗത്ത  റബ്ബർ 
രകാട്ട്  പ രട്ട ക.  

തടത്തിൽ  തതതങ്ങാെിന ് ഇര പത്തിയഞ്ച  ല്ിറ്ർ 
തവള്ളത്തിൽ അമ്പത  മില്ലി തഹക്സരകാരണാരസാൾ 
കല്ർത്തി തടത്തിൽ ക തിർക് ക. പൂർണമായി 
രഭദമാക െത് വതര മാസാമാസും ഇത് 
ആവർത്തിക് ക. 

തതങ്ങിൻ തടത്തിൽ കട്ടിയിൽ ക മ്മായും വിതറി 
മണ്ണ മായി രെർത്തിളക് ക. 

മാവ് കായ 
പിടിക് െ 
ഘട്ടും 

കായീച്ച 

 

നില്ത്ത  വീണ  കിടക് െ കായീച്ചകതള എട ത്ത     
60 തസ. മീ.   ആഴത്തിൽ ക ഴി ഉൊക്ി 
നശിെിക് ക. 

രതാട്ടങ്ങളിൽ ഫിറരമാണ് തകണികൾ (തസന്റിന ്
ഒെ ്വീതും)  സ്ഥാപിക് ക. 

പച്ചകറികൾ വളർച്ചാ 
ഘട്ടും   

നീരൂറ്ി ക ടിക് െ കീടങ്ങൾ 

 

രവെധിഷ്ഠിത കീടനാശിനി 4 മില്ലി ഒര  ല്ിറ്ർ 
തവള്ളത്തിൽ എെ രതാതിൽ തയ്യാറാക്ി 
പ ഷ്പിക് െതിന  ഒരാഴ്ച മ ൻപ് വതര 7 ദിവസതത്ത 
ഇടരവളകളിൽ തളിക് ക. അക്രമും 
രൂക്ഷമാവ കയാതണങ്കിൽ അക്ടാർ എെ 
കീടനാശിനി 10 ല്ിറ്ർ തവള്ളത്തിൽ 3 ഗ്ാും എെ 
രതാതിൽ രനർെിച്ച് തളിക് ക. 

പാവയ്ക്ക വിവിധ ഘട്ടും കായീച്ച 

 

ഫിറരമാണ് തകണി  15തസന്റിന്  1വീതും 

തൂക്ിയിട ക.  
OR 

10% ശർക്രയ ും 0.1% മാ ല്ത്തിരയാണ ും അടങ്ങിയ 

മിശ്രിതും ഇല്യ തട അടിഭാഗത്തായി   40m2 
സ്ഥല്രത്തക് ് രൊഴ്ച ഇടരവളകളിൽ തളിച്ച് 
തകാട ക് ക  . 

തവള്ളരി വർഗ 
വിളകൾ 

വിവിധ 
ഘട്ടും 

തവള്ളരി വർഗ്ഗവിളകളിൽ 
വവറസ്  രരാഗും  

 

രരാഗും വെ തെടികൾ പറിതച്ചട ത്ത് തീയിട്ട ്
നശിെിക് ക. 

രരാഗും പരത്ത െ കീടങ്ങതള നശിെിക്ാനായി 
വൈതഫൻതയ രറാണ്   1 ഗ്ാും ഒര  ല്ിറ്ർ 
തവള്ളത്തിൽ എെ രതാതിൽ കല്ർത്തി ഇല്കളില് ും 
തെില് ും തളിക് ക. 



 
**മഴ അപായ വർണ്ണ സൂെന (ദ രന്ത നിവാരണത്തിനായ്) 

 
 

ഒപ്്/- 
ഗനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ് ാമീണ കൃഷി കാല്ാവസ്ഥ ഗസവ രദ്ധതി    

െീര വിവിധ ഘട്ടും ഇല്കരിച്ചിൽ

 

ജല്രസെനും നടത്ത രമ്പാൾ തവള്ളും ഇല്കള തട 
മ കളിൽ വീഴാതത തടത്തിൽ ഒഴിച്ച് തകാട ക് ക. 
കരിച്ചിൽരൂക്ഷമായാൽൊണകതത്തളി 
(1കി.ഗ്ാും.ൊണകും 10 ല്ി. തവള്ളത്തിൽ കല്ക്ി 
അരിച്ച   തതളി എട ക് ക) തളിച്ച് തകാട ക് ക 
.കൂടാതത  2% വീരയത്തിൽ സയ രൈാരമാണാസ ്
/വൈരക്ാതൈർമ മണ്ണിൽ ഒഴിച്ച് തകാട ക് ക. 

മത്തൻ  കായിക 
വളർച്ചാ 
ഘട്ടും   

മത്തൻ വെ്

 

മാല്ത്തിരയാണ് 50 ECകീടനാശിനി മൂെ  മില്ലി ഒര  
ല്ിറ്ർ തവള്ളത്തിൽ എെ രതാതിരല്ാ അതല്ലങ്കിൽ  
മാല്ത്തിരയാണ് 50 EC രെ  മില്ലി നാല്് മില്ലി 
രവതെണ്ണരയാതടാെും  ഒര  ല്ിറ്ർ തവള്ളത്തിൽ  
എെ രതാതിരല്ാ തയ്യാറാക്ിയ കീടനാശിനി 
തളിക് ക. 

മാല്ത്തിരയാണ് 50 ECകീടനാശിനി മൂെ  മില്ലി ഒര  
ല്ിറ്ർ തവള്ളത്തിൽ എെ രതാതിൽ കല്ർത്തി 
തയ്യാറാക്ിയ ല്ായനി മണ്ണിൽ ക തിർക് കയ ും 
തെയ്യ ക.  കീടനാശിനി മണ്ണിൽ ക തിർക് െതിന  
മ ൻരപ വിളകൾക്് ജല്രസെനും നൽക ക. 
തളിച്ചതിന  രശഷും രെ  ദിവസരത്തക്് 
ജല്രസെനും ഒഴിവാക് ക. 

വഴ തന വിവിധഘട്ടും എപില്ാക് ന  വെ് 

 

എപില്ാക്ന  വെ്  വെിതന്റ എല്ലാ 
വളർച്ചാഘട്ടങ്ങള ും നശിെിച്ച  കളയ ക. രവതെണ്ണ 
തവള ത്ത ള്ളി മിശ്രിതും 20 മില്ി ഒര  ല്ിറ്ർ 
തവള്ളത്തിൽ എെ രതാതിൽ കല്ക്ി ഒഴിക് ക. 
രവതെണ്ണ ക ര  സത്ത ് 5 ശതമാനും വീരയത്തിൽ 
കല്ക്ി ഒഴിക് ക 

കറവ 
പശ ക്ൾ 

വിവിധ ഘട്ടും 

,  

 

െർമ്മ മ ഴ രരാഗും 

 

അട ത്ത ള്ള മൃഗാശ പത്രിയിൽ നിെ ും വാക് സിൻ  
നൽക ക.  തതാഴ ത്ത ും  പരിസരവ ും ശ െിയായി 
സൂക്ഷിക് ക. 

താകീത് 

(ഉടൻ നടപടികയടുകുക)  
ജാഗ്രത   

(തയ്യാറാവുക) 
ഗ്ശദ്ധ 

  (കാദ്ദതാർകുക) 
നിസ്സാരും  

(നടപടികൾ ആവശയമിലല) 


