
 

    

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
 (പ്രാബലയും: 05.05.2021 മുതൽ 09.05.2021 വരെ) 

 കണ്ണൂർ ജിലല 
ദ്ദകെള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദ്ദേശിക കാർഷിക ഗദ്ദവഷണ ദ്ദകന്ദ്രും പിലിദ്ദകാട്-ഉും 

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്ുും സുംയുക്തമായി പുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. പിന്നിട്ട നാല്  േിവസരത്ത കാലാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച ്േിവസങ്ങളിദ്ദലകുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 05-05-2021 06-05-2021 07-05-2021 08-05-2021 09-05-2021 

മഴ, മി.മീ 3 5 4 4 5 

കൂടിയ താപനില, °C 35 35 35 35 35 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 26 26 26 26 26 

കൂടിയ ആപപക്ഷിക ആർദ്രത, % 87 87 87 87 87 

കുറഞ്ഞ ആപപക്ഷിക ആർദ്രത, % 60 60 60 60 60 

കാറ്റിന്ററ പേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ 8 10 10 6 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ, ഡിദ്ഗി 230 230 230 340 250 

പമഘ േിനയാസം, ഒക്ടാ 7 7 6 7 7 

 സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

േിള  ഘട്ടം ദ്പശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർപേശങ്ങൾ 

റപാതു 
നിർപേശങ്ങൾ 

മഴ ലഭികുും.   

വൃക്ഷവിളകൾ നടുന്നതിനുും നിലവിലുളളവയ്ക്ക ് ഒന്നാും ഗഡു വളും ദ്ദേർകുന്നതിനുും 
അനുദ്ദയാജയമായ സമയമാണ.്  മണ്ണിരല അമ്ലത്തവും നിർവ്വീെയമാകിയതിനു ദ്ദശഷും വളപ്രദ്ദയാഗും 
നടത്തുന്നതാണ ് ഉത്തമും.  ഇതിനായി മണ്ണ ് പെിദ്ദശാധിച്ചതിനുദ്ദശഷും നിർേിഷ്ട അളവിൽ 
കുമ്മായും/ദ്ദഡാളദ്ദമറ്റ് ദ്ദേർകുക.  കുമ്മായും/ദ്ദഡാളദ്ദമറ്റ് ദ്ദേർത്ത ് മൂന്ന ് ആഴ്ചയ്ക്കു ദ്ദശഷും മാത്രദ്ദമ 
വളപ്രദ്ദയാഗും നടത്താന് പാടുളളൂ. 

വിളകൾ നടുദ്ദപാൾ,രേടികൾ തമ്മിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അകലും ഉറപ്ാകണും.  ദ്ദമൽ മണ്ണിരെ കൂരട  
ജജവ വളങ്ങൾ മിശ്രിതും രേയ്തു ദ്ദവണും കുഴികൾ മൂന്നിൽ െണ്ടു ഭാഗും നിറകാന്.  വർഷ കാലും 
തുടങ്ങുന്നദ്ദതാടുകൂടി ജതകൾ നടാും. 

വിത്ത,് റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മഞ്ഞൾ, രകാപ്ര എന്നിങ്ങരനയുള്ള കാർഷിക ഉല്പന്നങ്ങൾ 
രവയിലത്തത്ിട്ടുണകുന്നത ്ശ്രദ്ധാപൂർവും ആയിെികണും 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിക്കോട്/കെ.എൻ.ആർ 36/2021 തീയ്യതി: 04/05/2021 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

20.6 34.0 – 35.3 25.2 – 26.6 63 - 85 00 -12 



 

രനലല്: വിെുപ്ൂ  
(ഒന്നാും വിള)   

നിലരമാെു
കൽ 

ദ്ദൊഗബാധ തടയുന്നതിനായി നടുന്നതിന് മുന്പ് വിത്ത്, സയൂദ്ദഡാദ്ദമാണസ് (പത്തു 
കിദ്ദലാ ഗ്ാും വിത്തിനു 10 ഗ്ാും സയൂദ്ദഡാദ്ദമാണസ് എന്ന ദ്ദതാതിൽ) കലർത്തി തയ്യാർ 
രേയ്യണും. 
നഴ്സറി തയ്യാറാകുന്ന സമയത്ത് േതുെശ്ര മീറ്ററിന് േുെുങ്ങിയത് 1 കി. ഗ്ാും 
ഉണകിരപ്ാടിച്ച ോണകും/കദ്ദപാസ്റ്റ് മണ്ണിൽ നന്നായി ഇളകി ദ്ദേർദ്ദകണ്ടതാകുന്നു.  
 
പാടും ഉഴുന്നദ്ദതാരടാപ്ും തരന്ന രസെിന ്  1400 ഗ്ാും കുമ്മായവുും 20  കി. ഗ്ാും 
ജജവവളവുും ദ്ദേർത്തിളകണും 

രതങ്ങ്       നിലരമാെു
കൽ 

നടാന് ദ്ദവണ്ടി നിലരമാെുകാും. 
നടാനുള്ള കുഴികൾക് 1 മീറ്റർ വീതും നീളവുും വീതിയുും ആഴവുും ഉണ്ടായിെികണും. 
രേങ്കൽ പ്രദ്ദേശമാരണങ്കിൽ കുഴികൾക് 1.2 മീറ്റർ വീതും നീളവുും വീതിയുും ആഴവുും 
ദ്ദവണും. 
ദ്ദമൽമണ്ണുും ോണകരപ്ാടിയുും ോെവുും കൂട്ടികലർത്തിയ മിശ്രിതും ഉപദ്ദയാഗിച്ച ്
കുഴിയുരട മുന്നിൽ ഒെു ഭാഗും നിറകുക.  
ജതകുഴിയിൽ രവള്ളും രകട്ടിനിൽകാതിെികാന് ശ്രദ്ധികണും. മഴകാലത്ത ്
കുഴിയിദ്ദലക് രവള്ളും ഒലിച്ചിറങ്ങാതിെികാന് േുറ്റുും വെപ ്തീർകുക. 

വിവിധ ഘട്ടും രകാപന് രേലലി 

  

ഉയെും കുറഞ്ഞ 
രതങ്ങിനങ്ങൾ രപാതുരവ 
കൂടുതൽ ആക്രമണ 
വിദ്ദധയൊണ് 

രതങ്ങിരെ അഗ്ഭാഗത്തുനിന്നുും രേലലിദ്ദകാൽ 
ഉപദ്ദയാഗിച്ച് വണ്ടുകരള കുത്തിരയടുത്ത ്
നശിപ്ികുക. ദ്ദബാർദ്ദഡാ കുഴപ ് രകാണ്ട ്
വണ്ടുകൾ തുെന്ന േവാെും നിറകുന്നത് മുറിവിൽ കൂടി 
ഉണ്ടാദ്ദയകാവുന്ന പൂപ്ൽ ബാധരയ തടയാന് 
സഹായികുും. 

2.രതങ്ങിരെ മണ്ട വൃത്തിയാകിയ  ദ്ദശഷും 6 ഗ്ാും  
രെർട്ടറ (Ferterra) 250ഗ്ാും മണലുും 
കൂട്ടികലർത്തിയ മിശ്രിതും നിദ്ദക്ഷപികുക.   
പെിേെണും 3 പ്രാവശയും -ജനുവെി, രമയ,് രസപ്തുംബർ 
മാസങ്ങളിൽ രേദ്ദയ്യണ്ടതാണ്. 

ദ്ദതാട്ടങ്ങളിൽ സപൂർണ്ണ ശുേിതവും അവലുംബികുക.  

വിവിധ ഘട്ടും രേപന് രേലലി 

 

നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ:- 
ദ്ദനർപ്ിച്ച ഇമിഡാക് ദ്ദളാർപ്രിഡ് (1മിലലി ഒെു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ) ലായനി രേലലി തുെന്ന േവാെങ്ങളിൽ 
നിറരയ ഒഴികുക. 
ദ്ദതാട്ടങ്ങളിൽ സപുർണ ശുേിതവും അവലുംബികുക. 

കശുമാവ് പുതു നാപ് 
വെുന്ന 
ഘട്ടും 

തടിതുെപ്ന് 

 

തായ്തടികളിലുും പുറരമ കാണുന്ന ദ്ദവെുകളിലുും 
കാർദ്ദബാസൾൊന് 3 മിലലി   ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
എന്ന ദ്ദതാതിൽ തയ്യാറാകിയ ലായനി പുെട്ടുകയുും 
മണ്ണിൽ ഒഴിച്ച് രകാടുകുകയുും രേയ്യുക.  

5 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പ്രായമായ 
മെങ്ങളാരണങ്കിൽ   രേളി : ടാർ - മരണ്ണണ്ണ മിശ്രിതും 
(1:2അനുപാതത്തിൽ) മുന്കെുതലായി 
രകാടുകാവുന്നതാണ്.  

മണ്ണിനു രവളിയിൽ കാണുന്ന ദ്ദവെുകൾ മണ്ണിട്ട് 
മൂടുക.   



 

 
 
ഒപ് ്/- 

ദ്ദനാഡൽ ഓെീസർ 
 ഗ്ാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ  ദ്ദസവ പദ്ധതി    


