
    

                                                                                
                   കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ,തൃശൂർ ജിലല   

പ്രവചന കാലയളവ് 12 .10.2022 മുതൽ 16 .10.2022 വരെ   
രവള്ളാനിക്കർ ദ്ദകെള കാർഷിക സ്ർവ്വകലാശാലയിരല 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്്രപഠന വിഭാഗവുും 
ഭാെതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപു്ും സ്ുംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത് 

 

  എ എ എസ്് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ  41/2022,(81) രചാവ്വാഴ്്ചച തീയ്യതി 11/10/2022 
 

             

2. അടുത്ത 5 ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിരെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനും : 
കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 12.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 15.10.2022 16.10.2022 

മഴ്ച (മിലല ി മീറ്റർ) 3 0.1 0.1 0.2 5 
ഉയർന്ന താപനില (°C) 31 32 32 32 32 
കുറഞ്ഞ താപനില (°C) 23 24 24 24 24 
കൂടിയ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 90 90 90 90 90 
കുറഞ്ഞ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 65 65 65 65 65 
കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത (കിദ്ദലാമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) 2 2 2 3 2 
കാറ്റിരെ ദിശ (ഡിഗ്രി ) 290 250 250 250 230 
ദ്ദമഘ വയാപ് തി (ഒക്ടാ ) 8 5 6 5 8 
കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്് : ജിലല യിൽ  വളരെ ദ്ദനെിയ  ദ്ദതാതിൽ മഴ്ചയ്ക്്ക സ്ാധ്യത. ദ്ദകെളത്തിൽ ശൊശെി മഴ്ച ലഭിക്കാൻ 
സ്ാധ്യത. 

 

അടുത്്ത അഞ്്ച ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള മഴ്ചയുരട പ്രവചനും 

2022 ഒക്ദ്ദടാബർ  12 2022 ഒക്ദ്ദടാബർ  13 2022 ഒക്ദ്ദടാബർ  14 2022 ഒക്ദ്ദടാബർ  15 2022 ഒക്ദ്ദടാബർ  16 
ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച ദ്ദനെിയ മഴ്ച 

 

3. വിള പെിപാലനത്തിനുള്ള രപാതു നിെ്ദ്ദേശങ്ങളുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
രപാതു നിർദ്ദദശങ്ങൾ :  വിളകളിൽ ദ്ദൊഗകീടങ്ങൾ പടൊരത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക. 
വിളകൾ ദ്ദൊഗകീടങ്ങൾ കാർഷിക / മൃഗസ്ുംെക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

രനലല ്  – 
മുണ്ടകൻ 

നിലും ഒരുക്കൽ 

മുണ്ടകൻ രനൽകൃഷി ഇറക്കുന്ന ദ്ദകാൾ പാടങ്ങളിൽ നിലും ഒരുക്കി കുമ്മായും 
ഇടു്ടരകാടുക്കുകയുും , ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കുകയുും രചയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 
മുൻപ് വിത്്ത സ്യൂദ്ദഡാദ്ദമാദ്ദണാസു്മായി കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നത് ദ്ദൊഗബാധ്യകറു്റന്നതിന് 
സ്ഹായിക്കുും. ഒരു കിദ്ദലാഗ്രാും വിത്തിന്  പത്്ത ഗ്രാും സ്യൂദ്ദഡാദ്ദമാണാസ്് എന്ന ദ്ദതാതിൽ      
കലർത്തുക. 

വാഴ്ച നടീൽ പരുവും 
വാഴ്ചകന്്ന രചത്തി വൃത്തിയാക്കി ചാണകവുും ചാെവുും കലക്കിയ മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കി മൂന്്ന 
ദിവസ്ും ഉണക്കിയതിനുദ്ദശഷും നടാവുന്നതാണ്. വാഴ്ച നടുന്ന സ്മയത്്ത ഓദ്ദൊ വാഴ്ചയ്ക്കുും 
250 ഗ്രാും കുമ്മായും വീതും ഇടു്ടരകാടുക്കാവുന്നതാണ് . 

മഞ്ഞൾ ഇലകെിചിൽ 

മഞ്ഞളിൽ ഇലകെിചിൽ ദ്ദൊഗും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി െണ്്ട മിലല ി 
രഹക് സ്ാരകാണാദ്ദസ്ാൾ, ഒരു മിലല ി രപ്രാപ്ിരകാണാദ്ദസ്ാൾ, െണ്ടെ ഗ്രാും ദ്ദകാപ്ർ 
ഓകസ ിദ്ദകല ാററഡ്, െണ്്ട ഗ്രാും സ്ാഫ് എന്നിവയിൽ ഏരതങ്കിലുും ഒരു മരുന്്ന ഒരു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ കലക്കി  തളിക്കുക . ദ്ദൊഗത്തിരെ തീവ്രത  അനുസ്െിചു െണ്ടാഴ്്ചച കൂടുദ്ദമ്പാൾ 
മരുന്്ന തളി തുടൊവുന്നതാണ് 

മൃഗസ്ുംെക്ഷണും-: എലിപ്നിക്കുും ബാഹയപൊദങ്ങൾക്കുും എതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. കാലിത്തീറ്റയിൽ പൂപ്ൽ 
വിഷബാധ് ഏൽക്കാതിെിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. (CAADECCS, KVASU, Mannuthy). 

 

1. Ignª BgvNbnse A´co£kvYnXn: 

  മഴ്ച  
(മി.മി) 

ഉയർന്ന 
താപനില 
(oC) 

 കുറഞ്ഞ 
താപനില 

(oC) 

കൂടിയ 
അന്ത്െീക്ഷ 
ആർദ്രത (%) 

 കുറഞ്ഞ 
അന്ത്െീക്ഷ 
ആർദ്രത (%) 

കാറ്റിരെ 
ദ്ദവഗത 
(കിദ്ദലാമീറ്റർ/ 
മണിക്കൂർ) 

സൂ്െയപ്രകാശ
ത്തിരെ 
അളവ് 
(മണിക്കൂർ) 

ബാഷപ ീകെ
ണും (മി.മി) 

(6.8) (30.3-32.0) (22.1-25.4) (90-98) (55-68) (1.3-2.7) (1.5-9.6) (2.3-3.9) 

 


