കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ, എറണാകുളം ജില
ല
പ്രവചന കാലയളവ് 23 .11.2022 മുതൽ 27.11.2022 വരെ
രവള്ളാനിക്കർ ദ്ദകെള കാർഷിക സ്ർവ്വകലാശാലയിരല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്് രപഠന വിഭാഗവും
ഭാെതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്ും സ്ംയു ക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത്
എ എ എസ്് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 47/2022,(93) രചാവ്വാഴ്ച്ച
തീയ്യതി 22/11/2022

2. അടു ത്ത 5 ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിരെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം :
കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ

23.11.2022

മഴ്ച (മില
ല ി മീറ്റർ)
ഉയർന്ന താപനില (°C)

0
30
24
90
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290
4

കുറഞ്ഞ താപനില (°C)
കൂടിയ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%)
കുറഞ്ഞ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%)
കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത (കിദ്ദലാമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)
കാറ്റിരെ ദിശ (ഡിഗ്രി )

24.11.2022

25.11.2022

26.11.2022

27.11.2022
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ദ്ദമഘ വയാപ് തി (ഒക് ടാ )
കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്് : ജില
ല യിൽ വളരെ ദ്ദനെിയ ദ്ദതാതിൽ മഴ്ചയ് ക്ക്

സ്ാധ്യത. ദ്ദകെളത്തിൽ ശൊശെിദ്ദയക്കാൾ കുറവ്

മഴ്ചയ് ക്ക് സ്ാധ്യത.
അടു ത്ത് അഞ്ച് ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള മഴ്ചയു രട പ്രവചനം
2022 നവംബർ 23

2022 നവംബർ 24

2022 നവംബർ 25

2022 നവംബർ 26

2022 നവംബർ 27

മഴ്ച ഇല
ല

മഴ്ച ഇല
ല

വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച

വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച

വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച

3. വിള പെിപാലനത്തിനുള്ള രപാതു നിെ് ദ്ദേശങ്ങളും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
രപാതുനിർദ്ദദശങ്ങൾ : വിളകളിൽ ദ്ദൊഗകീടങ്ങൾ പടൊരത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി മുൻകരുതലുകൾ എടു ക്കുക.
വിളകൾ
ദ്ദൊഗകീടങ്ങൾ
കാർഷിക / മൃഗസ്ംെക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ (RRS Vyttila)
രനല
ല ്
(മുണ്ടകൻ)

ദ്ദപാള ചീയൽ

രതങ്ങ്

രചല
ല ിക്കുത്ത്

രെക
സ ദ്ദകാനാദ്ദസ്ാൾ 5 ഇ സ്ി 1.5 മി.ലി. ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ ദ്ദചർത്ത്
തളിക്കുക
കൃഷിയിടം വൃത്തിയായി സ്ൂക്ഷിക്കുക, കൂമ്പിനു ചുറ്റുമുള്ള 2-3 ഇല കവിളുകളിൽ 45
ദിവസ്ം കൂടു ദ്ദമ്പാൾ മണലും പാറ്റാഗുളികയു ം അരല
ല ങ്കിൽ തുലയ അളവ് മണലും
ദ്ദവപ്ിൻപിണ
ണ ാക്കും ദ്ദചർത്ത് ഇടു ക. മണ്ട വൃത്തിയാക്കിയ ദ്ദശഷം 20ഗ്രാം
കാർട്ടാപ്് ഹെ ദ്ദരാദ്ദക
ല ാഹറഡ് 4G / ഫിദ്ദപ്രാനിൽ 0.3G / കാർദ്ദബാസ്ൽഫാൻ
6G എന്നിവയിദ്ദലരതങ്കിലും 200 ഗ്രാം മണലുമായി ദ്ദചർത്തു കൂമ്പിനു ചുറ്റുമുള്ള 2-3
ഇല കവിളുകളിൽ ഇടു ക. വർഷത്തിൽ മൂന്നുപ്രാവശയം രചയ്യാവുന്നതാണ് . മീൻ വല
കൂദ്ദമ്പാലക്കു ചുറ്റും രകട്ടുകയു ം ഇളക്കവിളിൽ ഇറക്കിരവക്കുകയു ം രചയ്യുക.

ഒരു മാസ്ം പ്രായമായ ഹതകൾ (രസ്ൻറ്റിനു രതാണ
ൂ റു മുതൽ നൂറു ഹതകൾ
എന്ന നിെക്കിൽ) കൃഷിയിടദ്ദത്തക്കു അരല
ല ങ്കിൽ ദ്ദഗ്രാ ബാഗുകളിദ്ദലക്കു പറിചു
ശീതകാല
നടീൽ
നടാവുന്നതാണ് . രസ്ൻറ്റിനു 100 കി. ഗ്രാം. ഹൈദ്ദക്കാരഡർമ സ്മ്പുഷ്ടീകെിച
പചക്കറികൾ
റ ് അടിവളമായി ദ്ദചർക്കാവുന്നതാണ് . നവംബർ
ചാണകം അരല
ല ങ്കിൽ കദ്ദമ്പാസ്
മൂന്നാം ആഴ്ച്ചക്കു മുൻദ്ദപ പറിചു നടീൽ പൂർത്തിയാക്കുക
മത്സ്യ കൃഷി- മത്സ്യ കർഷകർക്ക് കുളരമാരുക്കുവാനുള്ള സ്മയമാണ് . തിളപ്ിയ, അനാബസ്് എന്നീ മത്സ്യങ്ങൾ
ആറു മാസ്ം രകാണ്ട് വിളരവടു ക്കാൻ കഴ്ചിയു ന്നവയാണ് .
മൃഗസ്ംെക്ഷണം -ദ്ദകെള സ്ർക്കാർ മൃഗ സ്ംെക്ഷണ വകുപ്ിരെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നവംബർ 15 മുതൽ ഡിസ്ംബർ 8
വരെ കുളമ്പു ദ്ദൊഗ കുത്തിരവപ്് തീവ്രയജ്ഞം നടത്തുന്നുണ്ട് .കർഷകർക്ക് സ്ൗജനയമായി അവരുരട വീട്ടു പടിക്കൽ
തരന്ന ഈ ദ്ദസ്വനം ലാഭമാക്കുന്നതാണ് . എല
ല ാ ക്ഷീെ കർഷകരും ഈ ദ്ദസ്വനം പ്രദ്ദയാജനരപ്ടു ദ്ദത്തണ്ടതും
കുത്തിരവപ്് എടു ത്തു എന്ന് ഉറപ്ുവരുദ്ദത്തണ്ടതുമാണ് .

