
                                                                                   

 

 
                   കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ, എറണാകുളം ജിലല   

പ്രവചന കാലയളവ് 07 .11.2022 മുതൽ 11.12.2022 വരെ   
രവള്ളാനിക്കർ ദ്ദകെള കാർഷിക സ്ർവ്വകലാശാലയിരല 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്്രപഠന വിഭാഗവും 
ഭാെതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപു്ം സ്ംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത് 

  എ എ എസ്് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ  49/2022,(97) രചാവ്വാഴ്്ചച തീയ്യതി 06/12/2022 
 

             

2. അടുത്ത 5 ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിരെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം : 
കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 07.12.2022 08.12.2022 09.12.2022 10.12.2022 11.12.2022 

മഴ്ച (മിലല ി മീറ്റർ) 0.1 0.1 2 0.1 0.1 
ഉയർന്ന താപനില (°C) 32 32 32 32 32 
കുറഞ്ഞ താപനില (°C) 24 24 24 24 24 
കൂടിയ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 89 89 89 89 89 
കുറഞ്ഞ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 75 75 75 75 75 
കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത (കിദ്ദലാമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) 4 6 8 8 5 
കാറ്റിരെ ദിശ (ഡിഗ്രി ) 270 340 270 340 340 
ദ്ദമഘ വയാപ് തി (ഒക്ടാ ) 4 3 8 5 3 
കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്് : ജിലല യിൽ ദ്ദനെിയ ദ്ദതാതിൽ മഴ്ചയ്ക്കു സ്ാധ്യത. ദ്ദകെളത്തിൽ ശൊശെി മഴ്ചയ്ക്്ക സ്ാധ്യത. 

 

അടുത്്ത അഞ്്ച ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള മഴ്ചയുരട പ്രവചനം 

2022 ഡിസ്ംബർ   07 2022 ഡിസ്ംബർ   08 2022 ഡിസ്ംബർ   09 2022 ഡിസ്ംബർ   10 2022 ഡിസ്ംബർ   11 

വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച 

 

3. വിള പെിപാലനത്തിനുള്ള രപാതു നിെ്ദ്ദേശങ്ങളും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും 
രപാതുനിർദ്ദദശങ്ങൾ : കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത കൂടിവരുന്നതിനാലും, ബാഷപ ീകെണം കൂടുകയും, വെണ്ട അന്ത്െീക്ഷസ്ഥിതി 
തുടരുന്നതിനാലും ആവശയഘട്ടങ്ങളിൽ വിളകൾക്്ക നന രകാടുദ്ദക്കണ്ടതാണ്. കാറ്റിന് ദ്ദവഗത കൂടാൻ സ്ാധ്യതയുള്ളതിനാൽ 
വാഴ്ചക്്ക താങു്ങകാലുകൾ നൽകുക, പചക്കറി പന്ത്ലുകൾ ബലരപ്ടുത്തുക. 

വിളകൾ ദ്ദൊഗകീടങ്ങൾ കാർഷിക / മൃഗസ്ംെക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ (RRS Vyttila) 
രനലല ്   

(മുണ്ടകൻ) 
ബാക്ടീെിയൽ ഇല 

കെിചിൽ 
20 ഗ്രാം പച ചാണകം ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ കലക്കി രതളിരയടുത്്ത 20 ഗ്രാം 
സ്യൂദ്ദഡാദ്ദമാണസു്ം ദ്ദചർത്തു കലക്കി തളിക്കാവുന്നതാണ്. 

രതങ്്ങ രചലല ിക്കുത്്ത 

കൃഷിയിടം വൃത്തിയായി സൂ്ക്ഷിക്കുക, കൂമ്പിനു ചുറു്റമുള്ള 2-3 ഇല കവിളുകളിൽ 45 
ദിവസ്ം കൂടുദ്ദമ്പാൾ മണലും പാറ്റാഗുളികയും അരലല ങ്കിൽ തുലയ അളവ്മണലും 
ദ്ദവപ്ിൻപിണണ ാക്കും ദ്ദചർത്്ത ഇടുക. മണ്ട വൃത്തിയാക്കിയ ദ്ദശഷം 20ഗ്രാം 
കാർട്ടാപ്്ഹൈ ദ്ദരാദ്ദകല ാഹറഡ് 4G / ഫിദ്ദപ്രാനിൽ 0.3G / കാർദ്ദബാസ്ൽഫാൻ 
6G എന്നിവയിദ്ദലരതങ്കിലും 200 ഗ്രാം മണലുമായി ദ്ദചർത്തു കൂമ്പിനു ചുറു്റമുള്ള 2-3 
ഇല കവിളുകളിൽ ഇടുക. വർഷത്തിൽ മൂന്നുപ്രാവശയം രചയ്യാവുന്നതാണ്. മീൻ വല 
കൂദ്ദമ്പാലക്കു ചുറു്റം രകടു്ടകയും ഇളക്കവിളിൽ ഇറക്കിരവക്കുകയും രചയു്യക. 

വിവിധ് 
വിളകളിൽ 

ശലഭ പുഴു്ചക്കൾ 

ദ്ദവപ്ിൻ കുരു സ്ത്്ത 5 %  [ നന്നായി രപാടിച ദ്ദവപ്ിൻ കുരു 50 ഗ്രാം കിഴ്ചി രകട്ടി 
ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ മുക്കി 12 മണിക്കൂർ രവക്കുക, ദ്ദശഷം കിഴ്ചി നന്നായി 
പലതവണ പിഴ്ചിഞ്്ഞ,  പുറത്തു വരുന്ന രവള്ളം കല ിയർ ആകുന്ന വരെ 
പിഴ്ചിരഞ്ഞടുത്തത് ] തളിച് രകാടുക്കാം; ബിദ്ദവറിയ ബസ്ിയാന 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കാം; ദ്ദകല ാറാൻട്രാലിനിദ്ദപ്ാൾ 18.5 SC മൂന്നു മിലല ി ലി. 
പത്തു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കാം. 

മത്സ്യ കൃഷി- കാർപ് മത്സ്യങ്ങളായ കട്ള, ദ്ദറാഹു, മൃഗാൾ, ഗ്രാസ്് കാർപ്്, സ്ിൽവർ കാർപ്്, ദ്ദകാമണ് 
കാർപ്് എന്നീ ഇനങ്ങരള ശുദ്ധ ജലത്തിൽ രചയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് കൂടാരത തിലാപ്ിയ, അനാബസ്്, 
ആസ്്ാം വാള, കാെി, വൊൽ തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങരളയും ശുദ്ധജലത്തിൽ കൃഷി രചയ്യാവുന്നതാണ്.    

 

 


