
 

     

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
 (പ്രാബലയും: 18.09.2021 മുതൽ 22.09.2021വരെ) 

 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 18-09-2021 19-09-2021 20-09-2021 21-09-2021 22-09-2021 

മഴ, മി.മീ 10 10 10 10 10 

കൂടിയ താപനില, °C 32 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 25 25 25 25 25 

കൂടിയ ആപപക്ഷിക ആർദ്രത, % 92 92 92 92 92 

കുറഞ്ഞ ആപപക്ഷിക ആർദ്രത, % 74 74 74 74 74 

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

കാറ്റിന്ററ രിശ, ഡിദ്ഗി 290 290 270 290 270 

പമഘ േിനയാസം, ഒക്ടാ 6 6 6 5 7 

 സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

പ ൊതു 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

അടുത്ത േിവസങ്ങളിൽ മഴ ലഭികുും. 

വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മഞ്ഞൾ, രകാപ്ര, വളും എന്നിവ സുെക്ഷിതമാകി സൂക്ഷികുക   

വൃക്ഷവിളകൾ പുതുതായി നാട്ടയിടങ്ങളിൽ .മണ്ണിൽ വായു സഞ്ചാെും ലഭികുന്നതിന്  20-30 രസ .മീ .
ആഴത്തിൽ ഇളകി രകാടുകുക  .തടത്തിൽ ഒെു ശതമാനും വീെയമുള്ള ദ്ദബാദ്ദ ാ മിശ്രിതും ഒഴികുക .
ഇലകളിലുും വളർച്ചാ മുകുളങ്ങളിലുും  ഒെു ശതമാനും വീെയമുള്ള ദ്ദബാദ്ദ ാ മിശ്രിതും തളികുക  . 

രനലല് െണ്ടാും 
വിള 
(മുണ്ടകൻ)
പാടും 
തയ്യാറാ
കുന്ന 
സമയും 

മണ്ണിൽ ഇെുമ്പിരെ അുംശും  കൂടുതലായതുരകാണ്ട് മണ്ണിരല പുളിെസും 
വർദ്ധികുന്നതിനുും രനലലിരെ വളർച്ച മുെടികുന്നതിനുും കാെണമാകുന്നു. പറിച്ചു 
നടുന്നതിനു മുൻദ്ദപ പാടത്തു െണ്ടു തവണ എങ്കിലുും രവള്ളും കയറ്റി വാർത്തു 
കളയുക. അതിനു ദ്ദശഷും കുമ്മായും/ദ്ദ ാളദ്ദമയ്റ്റ് രസെിന് 2കിദ്ദലാ ഗ്ാും എന്ന 
ദ്ദതാതിൽ മണ്ണുമായി നന്നായി ദ്ദേർത്തിളകണും. പറിച്ചു നട്ടതിന് ദ്ദശഷും 30-40 േിവസും 
കഴിയുദ്ദമ്പാൾ വീണ്ടുും ദ്ദമൽപ്റഞ്ഞ അളവിൽ പാടത്തു വിതറി രകാടുദ്ദകണ്ടതാണ്. 
നിലരമാെുകുന്ന സമയത്തു  ോണകും /കദ്ദമ്പാസ്റ്റു, പച്ചില വളും എന്നിവ രസെിന ്
20കിദ്ദലാ ഗ്ാും എന്ന ദ്ദതാതിൽ ദ്ദേർത്ത് ഉഴുതു മറികണും.രപാട്ടാഷ് വളപ്രദ്ദയാഗും 
കുമ്മായും ദ്ദേർത്ത്  െണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിനു ദ്ദശഷദ്ദമ പാടുള്ളു. 

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ:   ിലിദ്ദകൊട്/പെ.എൻ.ആർ 75/2021 തീയ്യതി: 17/09/2021 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

25.6 29.2 – 32.1 24.8 – 25.4 78 - 95 00 – 08 



 

രനലല് ഞാറ് 
നടുന്ന 
സമയും   

ഞാറ് പറിച്ചു നടുന്നതിനു രതാട്ടു മുദ്ദമ്പ ദ്ദവെ് പ് സയൂദ്ദ ാദ്ദമാണാസ് ലായനി(20ഗ്ാും 
പ് സയൂദ്ദ ാദ്ദമാണാസ് ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ)ൽ  അെ  മണികൂർ 
മുകി രവകുക. ഇത് രനലല് കെുദ്ദത്താരട വളെുന്നതിന് സഹായകമാകുും. 

വിളകളുും 
വളർത്തു 
മൃഗങ്ങളുും 

വിവിധ 
ഘട്ടും 

 

ആഫ്രികൻ ഒച്ച ്

 

ഒച്ചുകരള  ആകർഷിച്ചു പിടികുവാനായി 
വവകുദ്ദന്നെങ്ങളിൽ നനഞ്ഞ േണ ോകുകളിൽ 
കാദ്ദബജ്, ദ്ദകാളിഫ്ലവർ, പപ്ായ എന്നിവയുരട 
ഇലകൾ നിറച്ചു  വീടിനു േുറ്റുും 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 
സൾദ്ദേ് ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ) ലായനി 
തളികുക.  തുെിശ് ലായനിയുരട വീെയും യാരതാെു 
കാെണവശാലുും അധികെികെുത്. അധികാെിച്ചാൽ 
വിളകൾക് രപാള്ളലുും ക്ഷീണവുും ഉണ്ടാകുും. 

രതങ്ങ്       വിവിധ 
ഘട്ടും  

രേന്നീരൊലിപ്്

 

ദ്ദൊഗും വന്ന ഭാഗും രേത്തി വൃത്തിയാകി 
ദ്ദബാർദ്ദ ാ കുഴമ്പ് പുെട്ടി രകാടുകുക. 
രഹക്സരകാണാദ്ദസാൾ 25 മിലലി 25 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 
എന്ന ദ്ദതാതിൽ കലകി 4 മാസ ഇടദ്ദവളകളിൽ 
മണ്ണിൽ ഒഴിച്ച് രകാടുകുക. 

ഒെു മാസത്തിനു ദ്ദശഷും 5 കി ഗ്ാും വൈരകാ ർമ 
സമ്പുഷ്ടമാകിയ ദ്ദവപ്ിൻ പിണ്ണാക്  തടത്തിൽ 
വിതറി മണ്ണുമായി ഇളകി ദ്ദേർകുക. 

  

രതങ്ങ് വിവിധ 
ഘട്ടും 

ഗാദ്ദനാ ർമാ/ കട േീയൽ

 

രതങ്ങ്       വിവിധ 
ഘട്ടും  

കൂമ്പ് േീയൽ 

 

കൂമ്പുേീയൽ  ഉണ്ടായാൽ പ്രാെുംഭ ഘട്ടത്തിൽ തരന്ന 
ദ്ദൊഗും ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ രേത്തിമാറ്റി 
നശിപ്ികുകയുും മുറിവിൽ ദ്ദബാദ്ദ ാ കുഴമ്പു 
പുെട്ടുകയുും രേയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാമ്പു 
വെുന്നത് വരെ കൂമ്പിരന ഒെു പ്ലാസ്റ്റിക ്
കടലാസുപദ്ദയാഗിച്ചു രപാതിഞ്ഞു മഴ രവള്ളും 
ഇറങ്ങാരത സുംെക്ഷികുക. 
സമീപത്തുള്ള  രതങ്ങുകളുരട കുെുദ്ദത്താലകുും 
േുറ്റുമുള്ള ഒലകവിളുകളിലുും  ഒെു ശതമാനും 
വീെയമുള്ള ദ്ദബാദ്ദ ാ മിശ്രിതും തളികുക. 

േുർബല ദ്ദമഖലകളിൽ, രതങ്ങുകളുരട പ്രതിദ്ദൊധ 
ദ്ദശഷി ഉയർത്താൻ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ഉൾരപ്ടുന്ന 
സമഗ് ദ്ദപാഷക മൂലക പെിപാലനും 
ഉണ്ടായിെികണും.   



 

കവുങ്ങ ് കായ്ക്കുന്ന 
ഘട്ടും 

ഇല/കുല കെച്ചിൽ

 

ഒെു ശതമാനും വീെയമുള്ള ദ്ദബാദ്ദ ാ മിശ്രിതും 
തളികുക 

കുെുമുളക ് കായ്ക്കുന്ന 
സമയും 

രപാള്ളു കീടവുും ദ്ദൊഗവുും

 

മുൻകെുതലായി ഒെു ശതമാനും വീെയമുള്ള 
ദ്ദബാർദ്ദ ാ മിശ്രിതത്തിൽ 2 മിലലി കവിനാൽദ്ദോസ ്
ദ്ദേർത്ത് തളികുക. 

ആക്രമണും െൂക്ഷമാരണങ്കിൽ രഹക്സരകാണദ്ദസാൾ 
ഒെു മിലലി.-ഉും ര ൽറ്റാരമത്രിൻ അെ മിലലി.-ഉും ഒെു 
ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ തയ്യാറാകിയ 
ലായനി തളികുക 

വാഴ വിവിധ 
ഘട്ടും 

ഇലപ്ുള്ളി ദ്ദൊഗും  

 

ദ്ദൊഗും ബാധിച്ച ഇലകൾ രവട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടു 
നശിപ്ികുക. ഒൊഴ്ചകുള്ളിൽ തരന്ന ഒെു ശതമാനും 
ദ്ദബാർദ്ദ ാമിശ്രിതും ലിറ്ററിന് ഒെു മിലലി പശ കൂടി 
ദ്ദേർത്ത് തളികുക. കുമിൾനാശിനിയായ 
കാര്ബൺടാസിും (0.1 %)  അരലലങ്കിൽ മാരങ്കാരസബ്  
( 0.2 %) െണ്ടാഴ്ച ഇടദ്ദവളയിൽ തളിച്ച് രകാടുകുക.  

മഞ്ഞൾ   വളർച്ചാ 
ഘട്ടും 

ഇലപ്ുള്ളി ദ്ദൊഗും  

 

മാദ്ദങ്കാസബ്  2 ഗ്ാും ഒെുലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 
ദ്ദതാതിൽ തളികുക 

അരലലങ്കിൽ 

ദ്ദകാപ്ർ ഓക്സി ദ്ദലാവറ ് 2 ഗ്ാും ഒെുലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ തളികുക   

 
ഒപ്/്- 

ദ്ദനാ ൽ ഓേീസർ 
 ഗ്ാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ ദ്ദസവ പദ്ധതി    


