
                                                                                   

 
                   കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ, എറണാകുളം ജിലല   

പ്രവചന കാലയളവ് 01.02.2023 മുതൽ 05.02.2023 വരെ   
രവള്ളാനിക്കർ ദ്ദകെള കാർഷിക സ്ർവ്വകലാശാലയിരല 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്്രപഠന വിഭാഗവും 
ഭാെതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപു്ം സ്ംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത് 

  എ എ എസ്് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ  05/2023,(9) രചാവ്വാഴ്്ചച തീയ്യതി 31/01/2023 
 

             

2. അടുത്ത 5 ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിരെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം : 
കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 01.02.2023 02.02.2023 03.02.2023 04.02.2023 05.02.2023 

മഴ്ച (മിലല ി മീറ്റർ) 1 2 1 5 0 
ഉയർന്ന താപനില (°C) 31 31 31 31 31 
കുറഞ്ഞ താപനില (°C) 25 25 25 25 25 
കൂടിയ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 80 80 80 80 80 
കുറഞ്ഞ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 64 64 64 64 64 
കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത (കിദ്ദലാമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) 12 8 6 8 8 
കാറ്റിരെ ദിശ (ഡിഗ്രി ) 290 270 270 250 250 
ദ്ദമഘ വയാപ് തി (ഒക്ടാ ) 8 6 8 8 8 
കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്് : ജിലല യിൽ  വളരെ ദ്ദനെിയ ദ്ദതാതിൽ  മഴ്ചയ്ക്്ക സ്ാധ്യത.  ദ്ദകെളത്തിൽ ശൊശെി 
മഴ്ചയ്ക്്ക സ്ാധ്യത. 

 

അടുത്്ത അഞ്്ച ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള മഴ്ചയുരട പ്രവചനം 
2023 രെബു്രവെി  01 2023 രെബു്രവെി 02 2023 രെബു്രവെി  03 2023 രെബു്രവെി  04 2023 രെബു്രവെി    05 
വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച  വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച ദ്ദനെിയ  മഴ്ച      മഴ്ച ഇലല  

 

3. വിള പെിപാലനത്തിനുള്ള രപാതു നിെ്ദ്ദേശങ്ങളും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും 
രപാതുനിർദ്ദദശങ്ങൾ: വെണ്ട അന്ത്െീക്ഷസ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാൽ ആവശയഘട്ടങ്ങളിൽ വിളകൾക്്ക നന 
രകാടുദ്ദക്കണ്ടതാണ്. കാറ്റിന് ദ്ദവഗത കൂടാൻ സ്ാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഴ്ചക്്ക താങു്ങകാലുകൾ നൽകുക, പചക്കറി 
പന്ത്ലുകൾ ബലരപ്ടുത്തുക. കാർ ഷികവിളകളിൽ ദ്ദൊഗകീടങ്ങളുരട ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 
മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകെിദ്ദക്കണ്ടതാണ്. 

വിളകൾ ദ്ദൊഗകീടങ്ങൾ കാർഷിക / മൃഗസ്ംെക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ (RRS Vyttila) 

രനലല ്  – പുഞ്ച 
ഞാറു പരുവം ഇലദ്ദപ്നുകൾ 

പാടത്തു രവള്ളം രകട്ടി നിർത്തി ഇലദ്ദപ്നുകരള ഒരു പെിധ്ിവരെ നിയന്ത്രിക്കാം. 
കീടാക്രമണം രൂക്ഷമായാൽ തയാരമദ്ദതാക്ാം 25 WG 2 ഗ്രാം പത്തു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ ലയിപ്ിചു തളിക്കുക. 

പചക്കറികൾ 
 

നീരൂറ്റിക്കുടിക്കു
ന്ന കീടങ്ങൾ 

 

മിര കുമിളായ ദ്ദലക്കാനിസ്ീലിയം രലക്കാനി കീടാക്രമണത്തിൻരറ്റ തുടക്കത്തിൽ 
തരന്ന 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ ലയിപ്ിചു തളിക്കുക. ദ്ദവപ്ധ്ിഷഠ ിത 
കീടനാശിനികൾ തളിക്കുകദ്ദയാ അരലല ങ്കിൽ ൊസ് കീടനാശിനികളായ 
ഡഡരമദ്ദത്താദ്ദയറ്്റ 30 EC (1.5 മി.ലി. ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ) അരലല ങ്കിൽ 
തയാദ്ദമദ്ദതാക്സ്ാം 20 WG (2 ഗ്രാം 10 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ) 
എന്നിവയിദ്ദലരതങ്കിലും ഇലകളുരട അടിഭാഗത്്ത കൂടി വീഴു്ചന്ന വിധ്ം തളിക്കുക. 
മീലി മൂട്ടകൾ, രവള്ളീചകൾ എന്നിവരക്കതിരെ കീടനാശിനികൾ 
ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ദ്ദസ്ാപ്് രവള്ളം തളിക്കുന്നത് കീടങ്ങൾ 
പുറരപ്ടുവിക്കുന്ന രമഴു്ചകുദ്ദപാലുള്ള ആവെണങ്ങൾ അലിയിക്കുന്നതിനു 
സ്ഹായിക്കുന്നു. 

ദ്ദതനീച കൃഷി പെിപാലനം ജനുവെി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ റബർ മെങ്ങളിൽ ദ്ദതൻ ഉത്പാദനം കൂടുന്ന 
സ്മയമായതിനാൽ ദ്ദതനീച കൂടുകൾ റബർ ദ്ദതാട്ടങ്ങളിദ്ദലക്കു മാറ്റാവുന്നതാണ്. 

മത്സ്യ കൃഷി -: അന്ത്െീക്ഷ വായുവിൽ നിന്നും ഓക്ിജൻ സ്വീകെിച് ശവസ്ിക്കാൻ സ്ാധ്ിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളായ അസ്ം 
വാള, കാെി, മുഷി, അനാബാസ്് തുടങ്ങിയ മത്സ്യ കുഞു്ഞങ്ങളുരട വിത്്ത കൂടുതൽ   നിദ്ദക്ഷപിക്കാവുന്നതാണ്. 

  
 


