
    

                                                                                
                   കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ,തൃശൂർ ജിലല   

പ്രവചന കാലയളവ് 05 .10.2022 മുതൽ 09 .10.2022 വരെ   
രവള്ളാനിക്കർ ദ്ദകെള കാർഷിക സ്ർവ്വകലാശാലയിരല 
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്്രപഠന വിഭാഗവുും 

ഭാെതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപു്ും സ്ുംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത് 
 

  എ എ എസ്് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ  40/2022,(79) രചാവ്വാഴ്്ചച തീയ്യതി 04/10/2022 
 

             

2. അടുത്ത 5 ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിരെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനും : 
കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 05.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 08.10.2022 09.10.2022 

മഴ്ച (മിലല ി മീറ്റർ) 12 6 3 2 0.1 
ഉയർന്ന താപനില (°C) 32 32 32 32 32 
കുറഞ്ഞ താപനില (°C) 24 24 24 24 24 
കൂടിയ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 95 95 95 95 95 
കുറഞ്ഞ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 68 68 68 68 68 
കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത (കിദ്ദലാമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) 4 3 3 3 3 
കാറ്റിരെ ദിശ (ഡിഗ്രി ) 290 320 320 320 270 
ദ്ദമഘ വയാപ് തി (ഒക്ടാ ) 8 8 6 5 2 
കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്് : ജിലല യിൽ  ദ്ദനെിയ  ദ്ദതാതിൽ മഴ്ചയ്ക്്ക സ്ാധ്യത. ദ്ദകെളത്തിൽ ശൊശെിദ്ദയക്കാൾ കുറവ്  മഴ്ച 
ലഭിക്കാൻ സ്ാധ്യത. 

 

അടുത്്ത അഞ്്ച ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള മഴ്ചയുരട പ്രവചനും 

2022 ഒക്ദ്ദടാബർ  05 2022 ഒക്ദ്ദടാബർ  06 2022 ഒക്ദ്ദടാബർ  07 2022 ഒക്ദ്ദടാബർ  08 2022 ഒക്ദ്ദടാബർ  09 
ദ്ദനെിയ മഴ്ച ദ്ദനെിയ മഴ്ച ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച 

 

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

വിളകൾ 
ദ്ദൊഗകീട
ങ്ങൾ 

കാർഷിക / മൃഗസ്ുംെക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

രനലല ്  –വിെിപ്് 
(പാലുറച  
പരുവും) 

 

ബാക്ടീെിയ
ൽ ഇല 
കെിചിൽ 

രനലല ിൽ ബാക്ടീെിയൽ ഇല കെിചിലിനു   മുൻകരുതലായി  20 ഗ്രാും പചചാണകും 
ഒരുലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ കലക്കി രതളിരയടുത്തതിൽ   20 ഗ്രാും സ്യൂദ്ദഡാദ്ദമാണാസ്്  
കലക്കിയതുും  ദ്ദചർ ത്്ത തളിചുരകാടുക്കുക. ദ്ദൊഗത്തിരെ  വയാപനും തടയുന്നതിനായി  2  
കിദ്ദലാഗ്രാും ബല ീചിങ്്ങ പൗഡർ ഒരു ഏക്കർ പാടദ്ദശഖെത്തിന് 100 ഗ്രാും വീതമുള്ള 20 
കിഴ്ചികളാക്കി നീർചാലുകളിൽ ഇടു്ടരകാടുക്കാവുന്നതാണ്. ദ്ദൊഗും രൂക്ഷമാവുകയാരണങ്കിൽ  
6 ഗ്രാും സ്്രെപ്ദ്ദറ്റാസസ്കല ിൻ 30 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽകലക്കി തളിക്കുക. 

രതങ്്ങ പെിചെണും 

ഒരു വർഷദ്ദത്തക്കുള്ള ൊസ്വള പ്രദ്ദയാഗത്തിരെ െണ്ാും ഗഡു. ജലദ്ദസ്ചന സ്ൗകെയമുള്ള 
രതങു്ങകൾക്്ക  550 ഗ്രാും  യൂറിയ 700 ഗ്രാും ൊജ് ദ്ദ ാസ്് 800 ഗ്രാും രപാട്ടാഷ് വീതവുും മഴ്ചരയ 
ആശ്രയിചു കൃഷി രചയു്യന്ന രതങു്ങകൾക്കു 500 ഗ്രാും യൂറിയ 800 ഗ്രാും ൊജ് ദ്ദ ാസ്് ഒരു 
കിദ്ദലാ രപാട്ടാഷുും രതരങ്ങാന്നിന് ഇടു്ട  രകാടുക്കുക. 

ഇഞ്ചി മാണപുഴു്ച 
ഇഞ്ചിയിൽ മാണപുഴു്ചവിരെ ആക്രമണും തടയുന്നതിനായി തടത്തിൽ ദ്ദവപ്ിൻ പിണണ ാക്്ക 
ഇടു്ടരകാടുക്കുക 

മൃഗസ്ുംെക്ഷണും- : കുെലടപ്ൻ, കുളമു്പ ദ്ദൊഗും എന്നിവയുരട പ്രതിദ്ദൊധ് കുത്തിരവയ്പ് എടുക്കുക. അകിട് 
വീക്കത്തിരനതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. കാലിത്തീറ്റദ്ദയാരടാപ്ും നിർദിഷ്ട അളവിൽ വിറ്റാമിൻ ധ്ാതു ലവണ മിശ്രിതും 
നൽകുക. (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) 

(3.2) (30.8-32.9) (22.7-24.4) (90-95) (51-64) (1.1-2.5) (0.4-9.5) (2.4-4.4) 

 


