
 

  

  

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്ുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
(പ്രാബലയും: 10.04.2021 മുതൽ 14.04.2021 വരെ) 

 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 10-04-2021 11-04-2021 12-04-2021 13-04-2021 14-04-2021 

മഴ, മി.മീ 2 0 2 2 4 

കൂടിയ താപനില, °C 34 34 34 34 34 

കുറഞ്ഞ താപനില, °C 25 25 25 25 25 

കൂടിയ ആപപക്ഷിക ആർദ്രത, % 92 92 92 92 92 

കുറഞ്ഞ ആപപക്ഷിക ആർദ്രത, % 67 67 67 67 67 

കാറ്റിന്ററ പേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ 12 10 8 10 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ, ഡിദ്ഗി 270 230 230 230 230 

പമഘ േിനയാസം, ഒക്ടാ 7 7 8 8 8 

 സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

േിള  ഘട്ടം ദ്പശ്നങ്ങൾ കാർഷിക നിർപേശങ്ങൾ 

റപാതു 
നിർപേശങ്ങൾ 

ഒറ്ററെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ദ്പക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷേും ഇടിയും മഴയും ഉണ്ടാകും.   

ഒറ്ററെട്ട  മഴ:  േിത്ത്, റബ്ബർ, കശുേണ്ടി, മഞ്ഞൾ, റകാദ്പ  ഉല്പന്നങ്ങൾ ദ്ശദ്ധാപൂർേം 
റേയിലത്തിട്ടുണക്കുക. 

നെല്ല്: 
മുണ്ടകൻ 
(വിള വവകി 
െട്ടയിടങ്ങൾ ) 

റകായ്ത്ത്ത്   േിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാടങ്ങൾ  എദ്തയും പേഗം റകായ്ത്റതാഴിയുക, 
റകായ്ത്റതടുത്ത കറ്റകൾ േയലിൽ തറന്ന കൂട്ടിയിടരുത്. 
റേയിലത്തിട്ടുണക്കുന്നതു ജാദ്ഗതപയാറട പേണം. 

കാലേർഷം തുടങ്ങുപപാൾ ഞാറു പറിച്ചു നടന്ന പാടങ്ങളിൽ  ഇപൊൾ 
പച്ചിലേള  േിത്തുകൾ (റഡയ്ത് ഞ്ച, ചണപ് മുതലായേ) േിതറാം. ഇേ 
മണ്ണിറല േളക്കൂറു േർധിെിക്കുന്നതിറനാെം കളകറള നിയദ്ന്തിക്കാൻ 
സഹായകരമാേുകയും റചയ്ും 45 രിേസം േളർച്ചറയത്തുപപാൾ, 
പുഷ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപപ  തറന്ന, ഈർെമുള്ള മണ്ണാറണകിൽ അതിപലക്ക് 
ഉഴുതു പചർക്കുക.  അലലാറയങ്കിൽ അറുറത്തടുത്തു കപപാസ്റ്റ് ആക്കുക 

ബുള്ളറ്റിൻ െമ്പർ:  പില്ിക്കോട്/ നക.എസ്.ഡി.29/2021 തീയ്യതി: 10/04/2021 

മഴ, മി.മീ കൂടിയ  
താപനില, °C 

കുറഞ്ഞ  
താപനില, °C 

ആദ്ദപക്ഷിക 
ആർദ്രത, % 

കാറ്റിരെ ദ്ദവ ത, 
കി.മീ/മണികൂർ 

00 34.0 – 35 23.5 – 24.5 63 - 88 01 - 04 



 

നെല്ല്: 
വിരുപ്പൂ  
(ഒന്ോാം വിള)   

നിലറമാരു
ക്കൽ 

മഴ ലഭിക്കുറമന്ന് ദ്പേചിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തിൽ റപാടി  േിത 
അേലംബിക്കുന്നേർ പാടം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. 

കാലേർഷം തുടങ്ങുപപാൾ ഞാറു പറിച്ചു നടന്ന പാടങ്ങളിൽ  ഇപൊൾ 
പച്ചിലേള  േിത്തുകൾ (റഡയ്ത് ഞ്ച, ചണപ് മുതലായേ) േിതറാം. ഇേ 
മണ്ണിറല േളക്കൂറു േർധിെിക്കുന്നതിറനാെം കളകറള നിയദ്ന്തിക്കാൻ 
സഹായകരമാേുകയും റചയ്ും 45 രിേസം േളർച്ചറയത്തുപപാൾ, 
പുഷ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപപ  തറന്ന, ഈർെമുള്ള മണ്ണാറണകിൽ അതിപലക്ക് 
ഉഴുതു പചർക്കുക.  അലലാറയങ്കിൽ അറുറത്തടുത്തു കപപാസ്റ്റ് ആക്കുക 

കവുങ്ങ ് കായ്ക്കുന്ന 
സമയും 

പൂങ്കുല കെിച്ചിൽ 

 

ഉയർന്ന താപ ആർദ്ര സ്ഥിതി തുടെുന്നതിനാൽ 
ദ്ദൊ ും ഉണ്ടാകാന് സാധ്യത. ദ്ദൊ ും 
കാണുകയാരണങ്കിൽ രെക്സരകാണദ്ദസാൾ 1 മിലലി 
/ലിറ്റർ അരലലങ്കിൽ ദ്ദബാർദ്ദഡാ മിരിതിതും 1 % എന്ന 
ദ്ദതാതിൽ തളിച്ച് രകാടുകുക. 

രവള്ളെിവർ  
വിളകൾ 

വിവിധ് ഘട്ടും മൃേുദ്ദൊമ പൂപ്ൽ ദ്ദൊ ും  മാദ്ദങ്കാരസബ്  3 ഗ്ാും ഒെു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 
ദ്ദതാതിൽ ആഴ്ച ദ്ദതാറുും തളിച്ച് രകാടുകുക.ദ്ദൊ ും 
കാണുകയാരണങ്കിൽ അദ്ദകാമിന് 3 മിലലി ഒെു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപാതത്തിൽ 15 േിവസ 
ഇടദ്ദവളകളിൽ മൂന്നു തവണ 
തളികുക.ദ്ദൊ ബാധ്ിത ഇലകൾ പറിരച്ചടുത്തു 
തീയിട്ടു നശിപ്ികുക.  

 

ഒപ് ്/- 
ദ്ദനാഡൽ ഓഫീസർ 

 ഗ്ാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ  ദ്ദസവ പദ്ധതി    


