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(ഭോ തീയ അന്ത ീക്ഷശോസ്ത്തേിഭോഗം, ന്യൂഡൽഹിയുമട ജിലലോ തല കോലോേസ്ഥ ്രേചന്മെ അടിസ്ഥോന്െോക്കി തയ്യോറോക്കിയത്). 
(കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഫീൽഡ് യുണിറ്റ്, പ്രാകേശിക കാർഷിക ഗകവഷണ കകപ്രം, കുമരകം, ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ ശാസ്തപ്തവിഭാഗംഎന്നിവ സംയുക്തമായി നൽകുന്നത്) 

കഴിഞ്ഞവാരo –സംക്ഷിപ്തകാലാവസ്ഥ 
(26/05/22- 31/05/22) 

കാലാവസ്ഥപ്രവചനം 
(01/06/22-05/06/22) 

കഴിഞ്ഞ േോ െിമല ഉയർന്ന തോരന്ില 32.4 
ഡി്ഗി മെല്ഷ്യെും കുറഞ്ഞ തോരന്ില 23.2 
ഡി്ഗി സെൽഷ്യസ്  വസെയ ും  ആയി ുന്നു. 
അന്ത ീക്ഷെിമല ആഫരക്ഷിക ആർ്രത 76 –ന്ും 
90 ന്ും ഇടയിലും രടിഞ്ഞോറൻ കോറ്റിന്മറ 
ഫേഗത െണിക്കൂറിൽ 8 കിഫലോെീറ്റർ 
േമ യുെോയി ുന്നു. ഫകോട്ടയെ് ഈ 
കാലയളവിൽ െോെോന്യം ശക്തെോയ െഴ ലഭിച്ചു  
. 

ഫക െിന്മറ ഭൂ ിഭോഗം ്രഫരശങ്ങളിലും 
ലക്ഷരവീരിലും മതക്കു രടിഞ്ഞോറൻ കോലേർ്ം മെയ് 
29 െുതൽ ആ ംഭിച്ചു. ഈ ആഴ്ച ഫകോട്ടയം ജിലലയിൽ 
ഒറ്റമെട്ട െോെോന്യം ശക്തെോയ െഴയ്ക്ക് െോധ്യതയുണ്ട്. 
തോരന്ില 24 െുതൽ 32 േമ  ആകോൻ െോധ്യതയുണ്ട്. 
അന്ത ീക്ഷ ആർ്രത 70% ന്ും 95% ന്ും ഇടയിൽ 
ആയി ിക്കും രടിഞ്ഞോറൻ കോറ്റിന്മറ ഫേഗത 7- 8 

കിഫലോെീറ്റർ േമ  ആകോൻ െോധ്യതയുണ്ട്  

 

കാർഷികകാലാവസ്ഥമുന്നറിയിപ്പുകൾ: ന്ിലേിലുള്ള അന്ത ീക്ഷ സ്ഥിതിയിൽ കൃ്ിക്കോർ 
ചുേമടരറയുന്നജോ്ഗതോന്ിർഫേശങ്ങൾരോലിക്കോൻതോത്ര യമെടുന്നു. 

 

മരോതുേോയ ന്ിർഫേശങ്ങൾ   ന്ിലേിലുള്ള അന്ത ീക്ഷ സ്ഥിതിയിൽ തോരന്ിലയും ആർ്രതയും 
ഉയ ുമെന്നതിന്ോൽ കുെിൾ ഫ ോഗങ്ങൾ രട ോൻ െോധ്യതയുണ്ട്. 
ഗു ുത െോയ ഫ ോഗം ബോധ്ിച്ച മചടികൾ ന്ശിെിക്കുകയും െറ്റുള്ളേയ്ക്ക് 
ഫ ോഗം രട ോതി ിക്കോൻ െുൻക ുതലോയി കുെിൾ ന്ോശിന്ികൾ 
തളിക്കുകയും മചയ്യുക 

വാഴ 
 

േളർച്ചോ 
ഘട്ടം 

 

ഇല തീന്ി രുഴുക്കൾക്കു എതിമ  കവിന്ോൽഫ ോസ്ത 2 െിലലി 10  ലിറ്റർ 
മേള്ളെിൽ കലക്കി തളിക്കുക 

 
നനലല് 

 
േിതയ്ക്കൽ 

മന്ലലിൽ കുെിൾ / ബോക്ടീ ിയ െൂലെോയുണ്ടോകുന്ന ഫ ോഗന്ങ്ങൾമക്കതിമ  
േിെ് െയൂഫഡോഫെോണസ്ത ലോയന്ിയിൽ െുക്കിയ ഫശ്ം േിതക്കോം. 
ഇതിന്ു ഒ ു കിഫലോ േിെിന്ു 10 ്ഗോം െയൂഫഡോഫെോണസ്ത കൾച്ചർ എന്ന 
ഫതോതിൽ േിെ് കുതിർക്കുന്ന മേള്ളെിൽ കലർെി 12 െണിക്കൂർ 
െോധ്ോ ണ േിെ് ന്ന്യ്ക്കുന്ന  ീതിയിൽ കുതി ോന്ിടണം. അതിന്ു ഫശ്ം 
മേള്ളം േോർെു കളഞ്ഞു െുള മരോട്ടോൻ  ന്ന്ഞ്ഞ ചോക്കിൽ മകട്ടി 
മേയ്ക്കോം 

 
 

നതങ്ങ് 

 
 
േളർച്ചോ 
ഘട്ടം 
 

മതങ്ങിന്മറ കൂബുചീയൽ ന്ിയ്ന്തിക്കോൻ െോംഫഗോെബ്  2 ്ഗോം മചറിയ 
രവോ െുള്ള   കേറുകളിലോക്കി ഒലക്കേിളുകളുമട െെീരെു 
േയ്ക്കോേുന്നതോണ്. െഴമേള്ളെിൽ ഈ കുെിൾ ന്ോശിന്ി ഒലിച്ചിറങ്ങി 
മതങ്ങുകൾക്കു െംമ ക്ഷണെോകും. 

  
 
കുരുമുളക് 

 
 
േളർച്ചോ 
ഘട്ടം 
 

കു ുെുളകിന്മറ കുെിൾ ഫ ോഗങ്ങമള ്രതിഫ ോധ്ിക്കോൻ 1 % േീ യെുള്ള 
ഫബോഫഡോ െി്ശിതം തളിച്ച് മകോടുക്കുന്നഫതോമടോെം ഫകോെർ ഓക്െി 
ക്ഫളോററഡ് 4 ്ഗോം ഒ ു ലിറ്റർ മേള്ളെിൽ ഫന്ർെിച്ചു ചുേട്ടിൽ 
ഒഴിച്ചു മകോടുക്കുക.. 
 റംബൂട്ടാൻ േളർച്ചോ 

ഘട്ടം 
റംബൂട്ടോൻ െ ങ്ങളിൽ കോയ് മരോഴിച്ചിൽ ന്ിയ്ന്തിക്കോൻ 
െയൂഫഡോഫെോണസ്ത 20 ്ഗോം ഒ ു ലിറ്റർ മേള്ളെിൽ ഫന്ർെിച്ച തളിക്കുക. 
 

 


