
                                                                                   

 
                   കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ, എറണാകുളം ജിലല   

പ്രവചന കാലയളവ് 01.04.2023 മുതൽ 05.04.2023 വരെ   
രവള്ളാനിക്കർ ദ്ദകെള കാർഷിക സ്ർവ്വകലാശാലയിരല 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്്രപഠന വിഭാഗവും 
ഭാെതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപു്ം സ്ംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത് 

  എ എ എസ്് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ  13/2023,(26) രവള്ളിയാഴ്്ചച തീയ്യതി 31/03/2023 
 

             

2. അടുത്ത 5 ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിരെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം : 
കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 01.04.2023 02.04.2023 03.04.2023 04.04.2023 05.04.2023 

മഴ്ച (മിലല ി മീറ്റർ) 0.8 1 1.8 2.1 6 
ഉയർന്ന താപനില (°C) 32 32 32 32 33 
കുറഞ്ഞ താപനില (°C) 26 26 26 26 24 
കൂടിയ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 80 80 80 80 80 
കുറഞ്ഞ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 71 71 71 71 71 
കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത (കിദ്ദലാമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) 10 10 6 10 10 
കാറ്റിരെ ദിശ (ഡിഗ്രി ) 320 320 290 290 290 
ദ്ദമഘ വയാപ് തി (ഒക്ടാ ) 7 8 8 8 8 
കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്് : ജിലല യിൽ ഒറ്റരപ്ട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ദ്ദനെിയ ദ്ദതാതിൽ  മഴ്ചയ്ക്്ക സ്ാധ്യത.  ദ്ദകെളത്തിൽ 
ശൊശെിദ്ദയക്കാൾ കുറവ് മഴ്ചയ്ക്്ക സ്ാധ്യത. 

 

3. വിള പെിപാലനത്തിനുള്ള രപാതു നിെ്ദ്ദേശങ്ങളും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും 
രപാതുനിർദ്ദദശങ്ങൾ: ദ്ദവനൽചൂടിൽനിന്്ന  മനുഷയരെയും  സ്സ്യങ്ങരളയും, പക്ഷിമൃഗാധ്ികരളയും  സ്ംെക്ഷിക്കാനുള്ള 
അടിയന്ത്ിെ നടപടികൾ സ്വീകെിദ്ദക്കണ്ടതാണ്. ശെീെത്തിരെ നിർജലീകെണം തടയാൻ ഇടക്കിടക്്ക ധ്ാൊളം ശുദ്ധജലം 
കുടിക്കുക. ചൂടുകൂടിയസ്മയങ്ങളിൽ പുറത്തുദ്ദപാകുന്നത് കഴ്ചിവതും ഒഴ്ചിവാക്കുക. അതുവഴ്ചി  സൂ്െയതാപത്തിൽ നിന്നം െക്ഷ 
ദ്ദനടാം. കൃഷിപ്ണികൾ രചയു്യദ്ദമ്പാൾ സൂ്െയപ്രകാശം ദ്ദനെിട്്ട  ശെീെത്തിൽ പതിക്കാത്തവിധ്ത്തിൽ രതാപ്ി, കുട എന്നിവ 
ഉപദ്ദയാഗിക്കുക. ബാഷപ ീകെണം കൂടുകയും, വെണ്ട അന്ത്െീക്ഷസ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാലും വിളകൾക്്ക ആവശയഘട്ടങ്ങളിൽ 
ജലദ്ദസ്ചനംരകാടുക്കുകയും, മണണ ിൽ ആവശയത്തിന് ഈർപ്മുരണ്ടന്്ന ഉറപ്ാക്കുകയും രചയു്യക. ശക്്തതിയായ സൂ്െയപ്രകാശം 
ഇലല ാത്തദ്ദപ്ാൾ മാരം ജലദ്ദസ്ചനം രകാടുക്കുക. കണികാജലദ്ദസ്ചനത്തിലൂരട ജലനഷ്ട്ടം ഒരുപെിധ്ിവരെ കുറക്കാനാകും 

വിളകൾ ദ്ദൊഗകീടങ്ങൾ കാർഷിക / മൃഗസ്ംെക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ (RRS Vyttila) 

രനലല ്  - പുഞ്ച ചാഴ്ചി 
മത്തി-ശർക്കെ മിശ്രിതം 6 മി.ലി. ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ 
തളിക്കുക, കകറ്റിൻ അധ്ിഷഠ ിത സ്യൂദ്ദഡാദ്ദമാണാസ്് 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിരലന്ന ദ്ദതാതിൽ തളിക്കുക. 

വാഴ്ച സ്ിരഗദ്ദറ്റാക 
ഇലപു്ള്ളി ദ്ദൊഗം 

ദ്ദൊഗത്തിൻരറ്റ ആെംഭത്തിൽ തരന്ന സ്യൂദ്ദഡാദ്ദമാണസ്് 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക, ഒരു ശതമാനം ദ്ദബാർദ്ദഡാ മിശ്രിതം 3-4 
പ്രാവശയം 3-4 ആഴ്്ചച കൂടുദ്ദമ്പാൾ തളിക്കുക 

രതങ്്ങ രകാമ്പൻ രചലല ി 

രചലല ിരയ പ്രതിദ്ദൊധ്ിക്കാൻ അതിരെ പ്രജനനം തടയുന്നതിനായി 
ചാണകക്കുഴ്ചികളിലും മറ്്റ വളക്കുഴ്ചികളിലും രമറ്റാകറസ്ിയം 250 ഗ്രാം 750 മി.ലി. 
രവള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒഴ്ചിച് രകാടുക്കുക. കൂടാരത രപരുവലത്തിൻരറ്റ ഇലകൾ 
ഇടുകയും രചയ്യാം. 

വൃക്ഷ വിളകൾ പിങ്്ക ദ്ദൊഗം ദ്ദവനൽ മഴ്ച കഴ്ചിയുന്നദ്ദതാരട ദ്ദബാർദ്ദഡാ മിശ്രിതം തളിക്കുക 

മാവ്  
കായീച 

രകാഴ്ചിഞു്ഞ വീഴു്ചന്ന കായ്കൾ ഉടരന രപറുക്കി നശിപ്ിക്കുക. ഒരു ഏക്കറിന് 6 
ഫിറദ്ദമാൺ രകണികൾ (മീകതൽ യുജിദ്ദനാൾ രകണികൾ) വീതം രവക്കുക. 
മെത്തിരെ തടത്തിനു ചുറു്റം ഇടയ്ക്കിരട കിളചു രകാടുക്കുക. 

മൃഗസ്ംെക്ഷണം -: രതാഴു്ചത്തിലും ദ്ദമചിൽ സ്ഥലങ്ങളിലും കുടിക്കാൻ ശുദ്ധജല ലഭയത ഉറപു് വരുത്തുക. കന്നകാലികൾക്്ക 
അപകടകാെികളായ സൂ്െയ വികിെണങ്ങൾ ഏൽക്കാതിെിക്കാൻ കാലത്തു 9 മണിക്്ക മുൻദ്ദപാ കവകിട്്ട 4 മണിക്്ക 
ദ്ദശഷദ്ദമാ മാരം ദ്ദമയാൻ അനുവദിക്കാവൂ .അതിൽ  തരന്ന കവകിട്്ട ദ്ദമയാൻ വിടുന്നതാണ് കൂടുതൽ നലല ത്.  

  

 


