
                                                                                   
                                        

                                       കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ,തൃശൂർ ജിലല   
പ്രവചന കാലയളവ് 01.02.2023 മുതൽ 05.02.2023 വരെ   

                                   രവള്ളാനിക്കർ ദ്ദകെള കാർഷിക സ്ർവ്വകലാശാലയിരല 
                                   കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്്രപഠന വിഭാഗവുും 
                                   ഭാെതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപു്ും സ്ുംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത് 

 

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

 

 

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

മഴ്ച (മിലല ി മീറ്റർ) 0.1 0.1 0 0 0 
ഉയർന്ന താപനില (°C) 34 34 34 34 34 
കുറഞ്ഞ താപനില (°C) 24 24 24 24 24 
കൂടിയ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 80 80 80 80 80 
കുറഞ്ഞ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 40 40 40 40 40 
കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത (കിദ്ദലാമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) 8 8 4 5 4 
കാറ്റിരെ ദിശ (ഡിഗ്രി ) 320 270 180 290 230 
ദ്ദമഘ വയാപ് തി (ഒക്ടാ ) 7 5 6 5 7 
കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്് : ജിലല യിൽ  വളരെ ദ്ദനെിയ ദ്ദതാതിൽ  മഴ്ചയ്ക്്ക സ്ാധ്യത.  ദ്ദകെളത്തിൽ 
ശൊശെി മഴ്ചയ്ക്്ക സ്ാധ്യത. 

 

അടുത്്ത അഞ്്ച ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള മഴ്ചയുരട പ്രവചനും 

2023 രെബു്രവെി  01 2023 രെബു്രവെി 02 2023 രെബു്രവെി  03 2023 രെബു്രവെി  04 2023 രെബു്രവെി    05 
വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച മഴ്ച ഇലല  മഴ്ച ഇലല  മഴ്ച ഇലല  

 

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

വിളകൾ ദ്ദൊഗകീടങ്ങൾ കാർഷിക / മൃഗസ്ുംെക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
രനലല ് - മുണ്ടകൻ 

(രകായ്ത്തു 
പരുവും) 

പെിചെണും മൂരപ്ത്തിയ രനലപ ാടങ്ങളിൽ രകായു്യന്നതിന് െണ്ടാഴ്്ചച മുദ്ദന്ന രവള്ളും 
വാർത്തുകളയുക. 

വാഴ്ച പെിചെണും 
വാഴ്ച നട്്ട നാല് മാസ്ും ആകുദ്ദമ്പാൾ ഓദ്ദൊ വാഴ്ചകൾക്കുും 30 ഗ്രാും  യൂറിയ, 60 ഗ്രാും 
രപാട്ടാഷ് എന്ന ദ്ദതാതിൽ ഇടു്ടരകാടുക്കാവുന്നതാണ്. 

മുളക് ഇലദ്ദപ്ൻ 
മുളകിൽ ഇലദ്ദപ്നിരെ ആക്രമണും കണ്ടാൽ 2 ശതമാനും വീെയമുള്ള ദ്ദവപ്ണണ  
രവളുത്തുള്ളി എമൽഷൻ തളിക്കുക. അരലല ങ്കിൽ 2  ഗ്രാും തദ്ദയാരമദ്ദതാക്ാും  
പത്്ത  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക.. 

പചക്കറികൾ പെിചെണും 
പചക്കറികളിരല  സൂ്ക്്ഷമ മൂലകങ്ങളുരട കുറവ് പെിഹെിക്കുന്നതിനായി 
പചക്കറിയുരട  സ്മൂ്പർണണ  5  ഗ്രാും ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ കലക്കി 
തളിചുരകാടുക്കാവുന്നതാണ്. 

മൃഗസ്ുംെക്ഷണും -: രതാഴു്ചത്തിലുും ദ്ദമചിൽ സ്ഥലങ്ങളിലുും കുടിക്കാൻ ശുദ്ധജല ലഭയത ഉറപു് വരുത്തുക. ചാണക 
പെിദ്ദശാധ്ന നടത്തി വിദഗ്ദ്ദധ്ാപദ്ദദശ പ്രകാെും വിെ മരുന്്ന നൽകുക. കുെരലടുപ്ൻ -കുളമു്പ ദ്ദൊഗങ്ങൾക്്ക എതിരെയുള്ള 
പ്രതിദ്ദൊധ് കുത്തിരവപ്് എടുക്കുക.  (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) 

( 0.0) (32.6-34.1) (18.4-25.0) (68-93) (31-49) (2.7-6.0) (3.5-10.1) (4.3-5.8) 

 


