
കാർഷിക കാലാവ  ബു ിൻ തിരുവന പുരം ജില  
(േമഖലാ കാർഷിക ഗേവഷണ േക ം െവ ായണി , ഭാരതീയ അ രീ  ിതി  വകു ് എ ിവ 
സംയു മായി നൽകു ) 

ന ർ: TVM-AAS-81/ 2022                    തീ തി:  11.10.2022                                                                                                              

1. കഴി   വാരം  സം ി ത  അ രീ   ിതി 

2. അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 12/10/2022 13/10/2022 14/10/2022 15/10/2022 16/10/2022 

മഴ (മിലി മീ ർ) 0.1 1 2 1 4 

കൂടിയ താപനില (ഡി .െസ) 33 33 33 33 33 

കുറ  താപനില (ഡി .െസ) 24 24 24 24 24 

കൂടിയ ആർ ദത (%) 90 90 90 90 90 

കുറ  ആർ ദത (%) 76 76 76 76 76 

കാ ിൻെറ  േവഗത (കിേലാമീ ർ 

പതി മണി ൂറിൽ) 
4 3 3 3 2 

കാ ിൻെറ  ദിശ  (ഡി ഗി)   270 270 270 290 200 

േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 3 3 5 3 8 

 

കാലാവ  സം ഗഹം /അേലർ ് 
 
തിരുവന പുരം ജിലയിൽ അതിതീവ കാലാവ  മു റിയി കൾ ഒ ും 
ഇല  
 
 
 
െപാതു ഉപേദശം 
 
ചൂടിൽ നി ് കരകയറാൻ പൗൾ ടി െഷഡിൽ ധാരാളം ശു മായ കുടിെവ ം നൽകുക. 
 
 

മഴ ലഭ ത കൂടിയ താപനില   കുറ  താപനില അ രീ  ആർ ദത ബാ പീകരണം 

0 mm            31.6 – 32.8o C 24.0 – 24.3o C          81% -92%    3.7 – 4.3 mm 



 
 
 
 
SMS ഉപേദശം 
 

ത ാളിയിെല െവ ീ െയ നിയ ി ാൻ ഇമിടാേ ാപിരി  3 മി.ലി/ 10 ലി െവ ിൽ 

േചർ ് തളി ുക 
 
 
വിള  നിർദി  ഉപേദശം 
 
 
വിള വിള  നിർദി  ഉപേദശം 

 
പ റികൾ 
 

പയറിെല  കാ  തുര ൻ  -അടു ടു ു  നടീൽ ഒഴിവാ ുക. കീടെ  

നിയ ി ാൻ ബ ൂേവറിയ ബാസിയാന 20  ഗാം/ ലി തളി ുക 

 
 
േഹാർ ികൾ ർ നിർദി  ഉപേദശം 
 
 

 
 

വിളകൾ േഹാർ ികൾ ർ നിർദി  ഉപേദശം 
 

െനല്  
 

മു കൻ കൃഷി ് തുട മിടുക. വി ുകൾ സ ൂേഡാേമാണ  

ലായനിയിൽ  മു ിയതിനു  േശഷം  നടുക  (@ 10 ഗാം/ കി.േലാ ഗാം 

വി  ്) 

െത ു 
േബാേറാണിൻെറ 
അഭാവം 

കൂേ ാല  മുഴുവനായി തുറ ാനു  താമസം കാണു  ു  േബാറാ  50 

ഗാം / െത  ുനൽകുക 

വാഴ 
 

െകാ ാൻ -വാഴയിലകൾ െചറുതായി കാണു ു. തടയുെട ര  ു
വശ ളിൽ ഇലകൾ അടു ിവ ിരി ു തായി കാണു ു. േരാഗം 

പര ു  മു െയ നിയ ി ാൻ ൈഡെമേ ാേയ ് 1.5 മി.ലി/ലി 
തളി ുക. േരാഗം ബാധി വ പിഴുതു നശി ി ുക 


