
                                                                                   
                                       കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ,തൃശൂർ ജിലല   

പ്രവചന കാലയളവ് 07.12.2022 മുതൽ 11 .12.2022 വരെ   
                                   രവള്ളാനിക്കർ ദ്ദകെള കാർഷിക സ്ർവ്വകലാശാലയിരല 
                                   കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്്രപഠന വിഭാഗവുും 
                                   ഭാെതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപു്ും സ്ുംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത് 

 

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

 

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

മഴ്ച (മിലല ി മീറ്റർ) 0 0 3 0.1 2 
ഉയർന്ന താപനില (°C) 32 34 34 33 33 
കുറഞ്ഞ താപനില (°C) 24 24 23 23 23 
കൂടിയ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 80 80 80 80 80 
കുറഞ്ഞ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 60 60 60 60 60 
കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത (കിദ്ദലാമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) 5 5 5 6 5 
കാറ്റിരെ ദിശ (ഡിഗ്രി ) 340 340 290 290 320 
ദ്ദമഘ വയാപ് തി (ഒക്ടാ ) 3 4 8 6 2 
കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്് : ജിലല യിൽ ദ്ദനെിയ ദ്ദതാതിൽ മഴ്ചയ്ക്്ക  സ്ാധ്യത. ദ്ദകെളത്തിൽ ശൊശെി മഴ്ചയ്ക്്ക സ്ാധ്യത. 

 

അടുത്്ത അഞ്്ച ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള മഴ്ചയുരട പ്രവചനും 

2022 ഡിസ്ുംബർ   07 2022 ഡിസ്ുംബർ   08 2022 ഡിസ്ുംബർ   09 2022 ഡിസ്ുംബർ  10 2022 ഡിസ്ുംബർ   11 

 മഴ്ച ഇലല  മഴ്ച ഇലല  ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച 
 

3. വിള പെിപാലനത്തിനുള്ള രപാതു നിെ്ദ്ദേശങ്ങളുും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളുും 
രപാതുനിർദ്ദദശങ്ങൾ : കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത കൂടിവരുന്നതിനാലുും, ബാഷപ ീകെണും കൂടുകയുും, വെണ്ട അന്ത്െീക്ഷസ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാലുും 
ആവശയഘട്ടങ്ങളിൽ വിളകൾക്്ക നന രകാടുദ്ദക്കണ്ടതാണ്. കാറ്റിന് ദ്ദവഗത കൂടാൻ സ്ാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഴ്ചക്്ക താങു്ങകാലുകൾ നൽകുക, 
പചക്കറി പന്ത്ലുകൾ ബലരപ്ടുത്തുക. 

വിളകൾ ദ്ദൊഗകീടങ്ങൾ കാർഷിക / മൃഗസ്ുംെക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

രനലല ്  മുണ്ടകൻ 
(ചിനപ്് രപാടു്ടന്ന 

പരുവും) 

ഓലചുരുട്ടിപു്ഴു്ച 

മൂടിരക്കട്ടിയ അന്ത്െീക്ഷ സ്ഥിതി തുടരുദ്ദപാൾ  രനലല ിൽ ഓലചുരുട്ടിപു്ഴു്ചവിരന കാണാൻ 
സ്ാധ്യതയുണ്്ട. ഇവരയ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഏക്കർ പാടദ്ദശഖെത്തിന്  2  സ്ി.സ്ി. 
ട്രൈദ്ദക്കാഗ്രമ്മ  കാർഡ് രചറു കഷണ ങ്ങളായി മുറിചു വയലിരെ പല ഭാഗത്്ത ഓലയുരട അടി 
ഭാഗത്തായി കുത്തിരവക്കുക. അരലല ങ്കിൽ 3 മിലല ി ദ്ദകല ാറാൻൈാനീലിദ്ദപ്രാൾ പത്്ത  ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ ലയിപ്ിചു തളിക്കുക. 

ബാക്ടീെിയൽ ഇല 
കെിചിൽ 

രനലല ിൽ  ബാക്ടീെിയ മൂലമുള്ള ഇലകെിചിലിന്  മുൻകരുതലായി  20 ഗ്രാും പചചാണകും 
ഒരുലിറ്റർ  രവള്ളത്തിൽ  കലക്കി രതളിരയടുത്തതിൽ 20 ഗ്രാും സ്യൂദ്ദഡാദ്ദമാണാസ്് കലക്കി 
തളിക്കുക. 

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

പാവൽ പചത്തുള്ളൻ 

അന്ത്െീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കൂടി  വരുന്നതിനാൽ പാവലിൽ   പചത്തുള്ളരന കാണാൻ 
സ്ാധ്യതയുണ്്ട .ഇവരയ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ആഴ്്ചചയിരലാെിക്കൽ 2 % വീെയമുള്ള 
ദ്ദവരപ്ണണ  രവളുത്തുള്ളി മിശ്രിതും തളിക്കുക .അരലല ങ്കിൽ 20     ഗ്രാും ലക്കാനിസ്ീലിയും  
ലക്കാനി ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക. 

മൃഗസ്ുംെക്ഷണും-: രതാഴു്ചത്തിലുും ദ്ദമചിൽ സ്ഥലങ്ങളിലുും കുടിക്കാൻ ശുദ്ധജല ലഭയത ഉറപു് വരുത്തുക. ചാണക പെിദ്ദശാധ്ന നടത്തി 
വിദഗ്ദ്ദധ്ാപദ്ദദശ പ്രകാെും വിെ മരുന്്ന നൽകുക. കുെരലടുപ്ൻ -കുളപു 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 ീകെണും 
(മി.മി) 

( 32.3) (31.1-33.8) (21.3-24.0) (71-93) (51-66) (0.2-5.5) (1.1-8.8) (1.9-4.0) 

 


