കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ,തൃശൂർ ജില
ല
പ്രവചന കാലയളവ് 23.11.2022 മുതൽ 27 .11.2022 വരെ
രവള്ളാനിക്കർ ദ്ദകെള കാർഷിക സ്ർവ്വകലാശാലയിരല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്് രപഠന വിഭാഗവുും
ഭാെതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്ുും സ്ുംയു ക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത്

എ എ എസ്് ബുള്ളറ്റിൻ നപർ 47/2022,(92) രചാവ്വാഴ്ച്ച
1.

മഴ്ച
(മി.മി)

(0.0)

ഉയർന്ന
താപനില
(oC)

കുറഞ്ഞ
താപനില
(oC)

(32.0-33.4)

(20.7-23.8)

തീയ്യതി 22/11/2022

Ignª BgvNbnse A´co£kvYnXn:

കൂടിയ
അന്ത്െീക്ഷ

കുറഞ്ഞ
അന്ത്െീക്ഷ

ആർദ്രത (%)

ആർദ്രത (%)

(69-95)

കാറ്റിരെ
ദ്ദവഗത
(കിദ്ദലാമീറ്റർ/
മണിക്കൂർ)

(41-61)

സ്ൂെയപ്രകാശ
ത്തിരെ
അളവ്

ബാഷ
പ ീകെ
ണും (മി.മി)

(മണിക്കൂർ)

(0.5-1.8)

(4.0-8.5)

(2.7-4.1)

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

23.11.2022

മഴ്ച (മില
ല ി മീറ്റർ)
ഉയർന്ന താപനില (°C)
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)
കൂടിയ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%)
കുറഞ്ഞ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%)
കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത (കിദ്ദലാമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)
കാറ്റിരെ ദിശ (ഡിഗ്രി )

0
33
21
82
58
2
250
4

24.11.2022

25.11.2022

26.11.2022

27.11.2022

0.1
32
22
82
58
2
290
4

0.1
32
22
82
58
5
270
4

0.1
32
22
82
58
2
230
4

0.3
32
22
82
58
2
210
5

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 പ്രവചനും

2022 നവുംബർ 23

2022 നവുംബർ 24

2022 നവുംബർ 25

2022 നവുംബർ 26

2022 നവുംബർ 27

മഴ്ച ഇല
ല

വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച

വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച

വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച

വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച

3. വിള പെിപാലനത്തിനുള്ള രപാതു നിെ് ദ്ദേശങ്ങളുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും
രപാതു നിർദ്ദദശങ്ങൾ : വിളകളിൽ ദ്ദൊഗകീടങ്ങൾ പടൊരത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി മു ൻകരുതലു കൾ എടു ക്കുക.
വിളകൾ

ദ്ദൊഗകീടങ്ങൾ

കാർഷിക / മൃഗസ്ുംെക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

രനല
ല ിരല തണ്ടു തുെപ്രന നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ഏക്കർ പാടദ്ദശഖെത്തിന് 2 CC ട്രൈദ്ദക്കാഗ്രമ്മ
ജദ്ദപ്ാനിക്കും കാർഡ് വീതും, രചറു കഷ
ണ ങ്ങളായി മു റിച് പാടത്തിരെ പലഭാഗത്ത്
കുത്തി
തണ്ടു തുെപ്ൻ
രവക്കുക. ആക്രമണും രൂക്ഷമാരണങ്കിൽ 3 മില
ല ി ദ്ദക
ല ാറാൻൈനിലിദ്ദപ്രാൾ 10 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ
ലയിപ്ിചു തളിക്കുക.
കുരുമു ളകിൽ കാണുന്ന സ്ാവധ്ാന വാട്ടദ്ദൊഗരത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കുരുമു ളക് രചടിയു രട
ചു വട്ടിൽ ദ്ദവപ്ിൻപിണ
ണ ാക്ക് ഇട്ടുരകാടു ക്കുക. കൂടാരത പീസ്ിദ്ദലാട്രമരസ്സ്് ട്രലലാസ്ിനസ്്
കുരുമു ളക്
സ്ാവധ്ാന വാട്ടും
എന്ന മിര ജീവാണുക്കൾ 25 ഗ്രാും വീതും ഓദ്ദൊ രചടിയു രട ചു വട്ടിലു ും ഇട്ടുരകാടു ക്കുക. ദ്ദൊഗും
രൂക്ഷമാവു കയാരണങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്രാും ദ്ദകാപ്ർ ഓക
ല ാട്രറഡ് ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ കലക്കി
സ ിദ്ദക
ഓദ്ദൊ രചടിയു രട ചു വട്ടിലു ും മണ
ണ ് കുതിെത്തക്ക വണ
ണ ും ഒഴ്ചിചു രകാടു ക്കുക.
പയറിൽ കായ് തുെപ്രെ ആക്രമണും നിയന്ത്രിക്കാനായി ദ്ദവപ്ിൻ കുരുസ്ത്ത് 5% വീെയത്തിൽ
തയ്യാറാക്കി തളിക്കുക. ആക്രമണും രൂക്ഷമാരണങ്കിൽ 2 മി.ലി ഫ് ളുരബൊട്രമഡ് പത്ത് ലിറ്റർ
പചക്കറികൾ- പയർ
കായ് തുെപ്ൻ പു ഴ്ചു
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിദ്ദലാ അരല
ല ങ്കിൽ ദ്ദക
ല ാറാൻൈാനിലിദ്ദപ്രാൾ 3 മി.ലി പത്ത്
ലിറ്റർ
രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിദ്ദലാ തളിച് രകാടു ദ്ദക്കണ്ടതാണ് .
കാദ്ദബജ് / ദ്ദകാളിഫ
ല വർ എന്നിവരയ ആക്രമിക്കുന്ന ഇലത്തിനിപ്ുഴ്ചുക്കരള അതിരെ മു ട്ട, പു ഴ്ചു,
പയപ്
എന്നിവദ്ദയാട്
കൂടി ആക്രമണത്തിരെ പ്രാെുംഭഘട്ടത്തിൽ തരന്ന നശിപ്ിചുകളയു ക. കൂടാരത
ു
ദ്ദവപ്ിൻകുരു സ്ത്ത്
5 ശതമാനും വീെയത്തിൽ തയ്യാറാക്കി തളിചുരകാടു ക്കുക. ആക്രമണും
കാദ്ദബജ് / ദ്ദകാളിഫ
ല വർ
ഇലത്തിനിപ്ുഴ്ചു
രൂക്ഷമാരണങ്കിൽ 2 മി.ലി ഫ് ളുരബൊട്രമഡ് പത്ത് ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിദ്ദലാ
അരല
ല ങ്കിൽ ദ്ദക
ല ാറാൻൈാനിലിദ്ദപ്രാൾ 3 മി.ലി പത്ത് ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിദ്ദലാ തളിച്
രകാടു ദ്ദക്കണ്ടതാണ് .
മൃഗസ്ുംെക്ഷണും-:പനിദ്ദയാ മഞ്ഞപ്ിത്തത്തിരെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങദ്ദളാ കാണുന്ന പക്ഷും ഉടരന രവറ്റിനറി ദ്ദഡാക് ടറു രട നിർദ്ദേശപ്രകാെും
െക്തപെിദ്ദശാധ്ന നടത്തി ദ്ദൊഗനിർണ
ണ യും നടത്തുക . (CAADECCS, KVASU, Mannuthy).
രനല
ല ് മു ണ്ടകൻ
(ചിനപ്് രപാട്ടുന്ന പരുവും)

