
      

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളപും 
 (പ്രാബല്യം: 2020 ആഗസ്ത് 05 മുതൽ ആഗസ്ത് 09 വരെ) 

 കണ്ണൂർ ജില്ല 
കകെള കാർഷിക സർവ്വകല്ാശാല് പ്രാകേശിക കാർഷിക ഗകവഷണ കകപ്രം 

രില്ികകാട്-ഉം ഇന്ത്യ കാല്ാവസ്ഥാ വകുപ്പം സംയുക്തമായി രുറത്തിറകുന്ന് 

 
 

 എ. രിന്നിട്ട  ആറ് േിവസരത്ത കാല്ാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച് േിവസങ്ങളികല്കുള്ള കാല്ാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 05.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 08.08.2020 09.08.2020 

മഴ, മി.മീ 60 65 62 40 60 

കൂടിയ താരനില്, °C 29 29 29 29 29 

കുറഞ്ഞ താരനില്, °C 23 23 23 23 23 

കൂടിയ ആകരക്ഷിക ആർപ്േത, % 95 95 95 95 95 

കുറഞ്ഞ ആകരക്ഷിക ആർപ്േത, % 90 90 90 90 90 

കാറ്റിന്രറ കവഗത, 

കി.മീ/മണികൂർ 

10 5 8 4 3 

കാറ്റിന്രറ േിശ, ഡിപ്ഗി 270 270 270 230 180 

കമഘ വിനയാസം, ഒക്ടാ 8 8 8 8 8 

 സി. കാർഷിക നിർകേശങ്ങൾ 

വിള  ഘട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർകേശങ്ങൾ 

രരാതു 
നിർകേശ
ങ്ങൾ 

വെുന്ന േിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ  പ്രതീക്ഷികാം  .  
വിളകൾക്  വളം കചർകുന്ന് കുറച്ചപ േിവസകത്തക് മാറ്റി വയ്ക്കുക . കതാട്ടങ്ങളിൽ  നല്ല 
നീർവാർച്ച ഉറപ്പവെുത്തുക . 

രനല്ല് വിവിധ ഘട്ടം തണ്ടു തുെപ്ൻ 

 

ആപ്കമണം ഉരണ്ടങ്കില് ടാകൂമി 3 പ്ഗാം 10 
ല്ിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന കതാതിൽ 
തയ്യാറാകി തളികുക. 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  രില്ികകാട്/രക.എൻ.ആർ 62/2020 തീയ്യതി: 04/08/2020 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താരനില്, °C 

കുറഞ്ഞ  
താരനില്, °C 

ആകരക്ഷിക 
ആർപ്േത, % 

കാറ്റിന്രറ കവഗത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

165.7 28.2 – 30.2 23.5 – 24.5 79– 98 00 -12 
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ഓല് ചുെുട്ടിപ്പഴു 

 

മുള്ളപള്ള  കമ്പു രനകല്ലാല്കൾകിടയില്ൂരട 
വല്ിച്ച് ചുെുളപകൾ തുറകുക. തണൽ 
വീഴുന്ന സ്ഥല്ങ്ങളിൽ ആപ്കമണം 
കൂടുതല്ായിെികും.   നനപ്ടജൻ വളങ്ങൾ 
അമിതമായി ഉരകയാഗികെു്. 

ആപ്കമണം െൂക്ഷമാരണങ്കിൽ മാപ്തം 
‘രകാറാരജൻ’  3 മില്ലി രത്ത് ല്ിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്നകതാതിൽ കല്ർത്തി 
തളികുക. 

രതങ്ങ്       വിവിധ ഘട്ടം  കൂമ്പ് ചീയൽ 

 

തുടർച്ചയായ മഴ മൂല്ം കൂമ്പ് ചീയൽ 
കൊഗം വൊൻ സാധയതയുണ്ട്. രതങ്ങിരല് 
കൂമ്പ് ചീയൽ കൊഗത്തിന് മുൻകെുതല്ായി 
മാകങ്കാകസബ് നിറച്ച, സുഷിെങ്ങൾ ഇട്ട 
രചറു കരാളിത്തീൻ രാകറ്റപകൾ  (5 പ്ഗാം ) 
മൂന്നു രാകറ്റ് വീതം ഓകൊ രതങ്ങിരെ 
കൂമ്പിനു ചുറ്റപം കവിളിൽ വയ്ക്കുക. മഴ 
രരയ്യപകമ്പാൾ മെുന്ന് കുകറരശയായി 
ഒല്ിച്ചിറങ്ങുന്ന് വഴി ഈ കൊഗം ഒെു 
രെിധി വരെ നിയപ്ന്ത്ികരപ്ടും.  
കൊഗം ബാധിച്ച രതങ്ങില്ും അടുത്തുള്ള 
രതങ്ങുകളില്ും 1% വീെയമുള്ള കബാർകഡാ 
മിപ്ശിതം തളികുക. 

കുെുമുളക് വിവിധ ഘട്ടം വാട്ടം 

 

റീകഡാമിൽ (2പ്ഗാം  ഒെു ല്ിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
എന്ന കതാതിൽ)  അരല്ലങ്കിൽ കകാപ്ർ ഓക്സീ 
ക്കളാനറഡ്  (3പ്ഗാം  ഒെു ല്ിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
എന്ന കതാതിൽ) തളികുക. ഇകത െീതിയിൽ 
തയ്യാറാകിയ ല്ായനി അഞ്ചു ല്ിറ്റർ വീതം 
ഓകൊ വള്ളിയുരടയും ചുവട്ടിരല് മണ്ണിൽ 
കുതിർകുകയും രചയ്യപക 

രവള്ളെി
വർഗ്ഗ 
വിളകൾ 

വളർച്ചാ ഘട്ടം രമാനസക് കൊഗം

 

വിശവാസകയാഗയമായ സ്ഥല്ങ്ങങ്ങളിൽ  നിന്ന് 
മാപ്തം വിത്തുകൾ വാങ്ങുക.  കൊഗം 
രെത്തുന്ന കീടങ്ങരള നിയപ്ന്ത്ികാൻ 
കവപ്ധിഷ്ഠിത കീടനാശിനി (4 മില്ലി ഒെു ല്ിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന കതാതിൽ) തളികുക. 

കവുങ്ങ് വിവിധ ഘട്ടം മഹാളി  ഒെു ശതമാനം വീെയമുള്ള കബാർകഡാ 
മിപ്ശിതം കുല്കളില്ും ഇല്കളില്ും തളിച്ച് 
രകാടുകുക. 
 



കപ് വിവിധ ഘട്ടം രമാനസക് കൊഗം

 

രചടികളപരട ആകൊഗയം 
ക്ഷയികാതിെികാനും വിളവ് നഷ്ടം 
കുറയ്ക്കാനും  ഇനി രറയുന്ന കെുതല്ുകൾ 
സവീകെികുക.  രചടി ഒന്നിന്  100 പ്ഗാം വീതം 
കഡാകളാനമറ്റ് ചുറ്റപം നൽകി മണ്ണപമായി 
ഇളകി കചർകുക.  മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കു കശഷം 50 
പ്ഗാം ഫാക്റ്റംകഫാസ്ത + 10പ്ഗാം രരാട്ടാഷ്  +  ഒെു  
പ്ഗാം സിങ്ക് സൾകഫറ്റ് നൽകുക. നാല്രത്തഞ്ചു 
േിവസം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും 10 പ്ഗാം രരാട്ടാഷ്  
നൽകുക.   അടുത്ത തവണകത്തക്  ഈ 
രചടികളിൽ നിന്നും നടീൽ വസ്തതുകൾ 
കശഖെികെു്.   

ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി 
പ്രാെംഭ 
വളർച്ചാഘട്ടം 

തണ്ടുതുെപ്ൻ   

  

ഏരതങ്കില്ും കവപ്ധിഷ്ഠിത കീടനാശിനി 4 
മില്ലി ഒെു ല്ിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന കതാതിൽ 

തളികുക അരല്ലങ്കിൽ 

നഡരമകത്താകയറ്റ്  0 .5 % കറാഗർ® 2 മില്ലി ഒെു 
ല്ിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന കതാതിൽ തളികുക 

 
 

ഒപ്് /- 
കനാഡൽ ഓഫീസർ 

 പ്ഗാമീണ കൃഷി കാല്ാവസ്ഥ  കസവ രദ്ധതി    


