
 

  

 കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
(പ്രാബലയും: 28.07.2021 മുതൽ 01.08.2021വരെ) 

 കാസറദ്ദ ാഡ് ജിലല 
ദ്ദകെള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദ്ദേശിക കാർഷിക  ദ്ദവഷണ ദ്ദകന്ദ്രും പിലിദ്ദകാട്-ഉും 

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്ുും സുംയുക്തമായി പുറത്തിറകുന്നത് 

 
 

 എ. പിന്നിട്ട നാല്  േിവസരത്ത കാലാവസ്ഥ 

  ബി. വെുന്ന അഞ്ച ്േിവസങ്ങളിദ്ദലകുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്്  

സൂചിക 28-07-2021 29-07-2021 30-07-2021 31-07-2021 01-08-2021 

മഴ, മി.മീ 20 12 10 10 20 

കൂടിയ താപനില, °C 30 30 30 30 30 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 24 24 24 24 24 

കൂടിയ ആപപക്ഷിക ആർദ്രത, % 96 96 96 96 96 

കുറഞ്ഞ ആപപക്ഷിക ആർദ്രത, % 76 76 76 76 76 

കാറ്റിന്ററ പേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ 10 12 10 14 14 

കാറ്റിന്ററ രിശ, ഡിദ്ഗി 250 250 270 290 290 

പമഘ േിനയാസം, ഒക്ടാ 8 8 8 8 8 

 സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

റപാതു 
നിർപേശങ്ങൾ 

മിതമായ മഴ ലഭികുും. ഒറ്റരപ്ട്ട ശക്തിദ്ദയറിയ മഴയുണ്ടാദ്ദയകുും. 

നിലവിരല വർധിത അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രതയുും ഒപ്ും അധികെിച്ച താപ സൂചികയുും 
രതങ്ങിലുും ഫലവൃക്ഷങ്ങളിലുും   ാദ്ദനാഡർമ മൂലമുള്ള വാട്ടും, കവുങ്ങിൽ മഹാളി, 
കുെുമുളകിന് ദ്രുതവാട്ടും, വാഴയിൽ മാന അഴുകൽ  തുടങ്ങിയ ദ്ദൊ ങ്ങൾ 
പടെുന്നതിനുള്ള സാഹചെയമാകുും. 

ഇതുവരെ ഒന്നാും  ഡു വളും നൽകാത്ത വൃക്ഷ വിളകൾക് വളപ്രദ്ദയാ ും  ദ്ദവ ത്തിൽ 
മുഴുമിഒപ്ികുക. 

 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:  പിലിക്കോട്/ കെ.എസ്.ഡി. 60/2021 തീയ്യതി: 27/07/2021 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറ്റിരെ ദ്ദവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

108.0 28.0 – 30.0 22.5 – 24.5 75 - 100 3.0 – 5.0 



 

വിളകളുും 
വളർത്തു 
മൃ ങ്ങളുും 

വിവിധ ഘട്ടും 

 

ആഫ്രികൻ ഒച്ച ്

 

ഒച്ചുകരള  ആകർഷിച്ചു പിടികുവാനായി 
വവകുദ്ദന്നെങ്ങളിൽ നനഞ്ഞ ചണ ചാകുകളിൽ 
കാദ്ദബജ്, ദ്ദകാളിഫ്ലവർ, പപ്ായ എന്നിവയുരട 
ഇലകൾ നിറച്ചു  വീടിനു ചുറ്റുും രവകുക.   ഇവയിൽ 
വന്നിെികുന്ന ഒച്ചുകരള 200 ഗ്ാും ഉപ്ു ഒെുലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ  എന്ന ദ്ദതാതിൽ കലർത്തി 
തയ്യാറാകിയ ലായനിയിൽ ഇട്ടു നശിപ്ികുക. 

വിളകളിൽ ഇെികുന്ന ഒച്ചുകരള നശിപ്ികാനായി  
0.3 ശതമാനും വീെയമുള്ള തുെിശ് (3 ഗ്ാും ദ്ദകാപ്ർ 
സൾദ്ദഫറ്റ് ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ) ലായനി 
തളികുക.  തുെിശ് ലായനിയുരട വീെയും യാരതാെു 
കാെണവശാലുും അധികെികെുത്. അധികാെിച്ചാൽ 
വിളകൾക് രപാള്ളലുും ക്ഷീണവുും ഉണ്ടാകുും. 

രനലല് പറിച്ചു 
നട്ടയിടങ്ങൾ 

ഓല ചുെുട്ടി പുഴു  

 

ഓല ചുെുട്ടി പുഴു ആക്രമണും ഉരണ്ടങ്കിൽ മുള്ളുള്ള 
കമ്പു വലിച്ചു ഓലചുെുളുകൾ തുറകുക. 

ആക്രമണും െൂക്ഷമാരണങ്കിൽ മാത്രും ഫ്ലുബാൻ വഡ 
അവമഡ് 2 മിലലി  10 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 
ദ്ദതാതിൽ കലർത്തി തളിച്ച് രകാടുകുക. 

വാഴ   വിവിധ ഘട്ടും 

(ദ്ദനന്ത്രൻ 
വാഴ) 

കട ചീയൽ

 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നീെ് വാർച്ച ഉറപ്ാകുക. 

ദ്ദകാപ്ർ-ഓക്സി-ദ്ദളാവറഡ് (@30ഗ്ാും പത്തു  ലിറ്റർ 

രവള്ളത്തിൽ )  വാഴത്തടത്തിൽ കുതിർകുക 

രതങ്ങുൾപ്രട
യുള്ള വൃക്ഷ 
വിളകൾ 

വിവിധ ഘട്ടും 

 

 ാദ്ദനാഡർമാ വാട്ടും 

 

വിളകളുരട തടിയിൽ കാണുന്ന കൂണ് ദ്ദപാലുള്ള  

പൂപ്ലിരെ ഭാ ങ്ങൾ നീകും രചയ്തു 

രഹക്സരകാണദ്ദസാൾ (3 മിലലി ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ ) 

ലായനി  പുെട്ടുക.  ഇദ്ദത െീതിയിൽ തയ്യാറാകിയ  

ലായനി തടത്തിലുും നന്നായി കുതിർകുക.   

കുെുമുളക ് വിവിധ ഘട്ടും വാട്ടും 

 

റീദ്ദഡാമിൽ (2ഗ്ാും  ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 
ദ്ദതാതിൽ)  അരലലങ്കിൽ ദ്ദകാപ്ർ ഓക്സീ ക് ദ്ദളാവറഡ ് 
(3ഗ്ാും  ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ) 
തളികുക. ഇദ്ദത െീതിയിൽ തയ്യാറാകിയ ലായനി 
അഞ്ചു ലിറ്റർ വീതും ഓദ്ദൊ വള്ളിയുരടയുും ചുവട്ടിരല 
മണ്ണിൽ കുതിർകുകയുും രചയ്യുക 



 

ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി 
പ്രാെുംഭ 
വളർച്ചാഘ
ട്ടും 

തണ്ടുതുെപ്ൻ   

  

ഏരതങ്കിലുും ദ്ദവപ്ധിഷ് ഠിത കീടനാശിനി 4 മിലലി ഒെു 
ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ തളികുക 

അരലലങ്കിൽ 

ഫ്ലൂരബൻഡയാവമഡ്  2 മിലലി 10 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
എന്ന ദ്ദതാതിൽ ഒൊഴ്ച ഇടദ്ദവളയിൽ 2-3 തവണ 
തളിച്ചു രകാടുകുക. 

കുെുമുളക ് വിവിധ ഘട്ടും രപാള്ളു ദ്ദൊ ും 

  

രപാട്ടാസയും ദ്ദഫാസ് ദ്ദഫാദ്ദണറ്റ് 3 മിലലി ഒെുലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ കലർത്തി ഇലകളിൽ 
തളികുക 

കവുങ്ങ ് വിവിധ ഘട്ടും മഹാളി  ഒെു ശതമാനും വീെയമുള്ള ദ്ദബാർദ്ദഡാ മിശ്രിതും 
കുലകളിലുും ഇലകളിലുും തളിച്ച് രകാടുകുക. 
 

 

 

 
ഒപ്/്- 

ദ്ദനാഡൽ ഓഫീസർ 
 ഗ്ാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ ദ്ദസവ പദ്ധതി    


