
                                                                                   

 

 
                   കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ, എറണാകുളം ജിലല   

പ്രവചന കാലയളവ് 21 .9.2022 മുതൽ 25.9.2022 വരെ   
രവള്ളാനിക്കർ ദ്ദകെള കാർഷിക സ്ർവ്വകലാശാലയിരല 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്്രപഠന വിഭാഗവും 
ഭാെതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപു്ം സ്ംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത് 

  എ എ എസ്് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ  38/2022,(75) രചാവ്വാഴ്്ചച തീയ്യതി 20/9/2022 
 

             

2. അടുത്ത 5 ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിരെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം : 
കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 21.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 24.09.2022 25.09.2022 

മഴ്ച (മിലല ി മീറ്റർ) 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 
ഉയർന്ന താപനില (°C) 30 30 30 30 30 
കുറഞ്ഞ താപനില (°C) 25 25 25 25 25 
കൂടിയ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 88 88 88 88 88 
കുറഞ്ഞ അന്ത്െീക്ഷ ആർദ്രത (%) 64 64 64 64 64 
കാറ്റിരെ ദ്ദവഗത (കിദ്ദലാമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) 3 4 3 4 4 
കാറ്റിരെ ദിശ (ഡിഗ്രി ) 270 290 250 290 290 
ദ്ദമഘ വയാപ് തി (ഒക്ടാ ) 4 3 3 3 2 
കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്് :  ജിലല യിൽ വളരെ ദ്ദനെിയ  ദ്ദതാതിൽ മഴ്ചയ്ക്്ക സ്ാധ്യത. ദ്ദകെളത്തിൽ ശൊശെി മഴ്ച ലഭിക്കാൻ 
സ്ാധ്യത. 

 

അടുത്്ത അഞ്്ച ദിവസ്ദ്ദത്തക്കുള്ള മഴ്ചയുരട പ്രവചനം 

2022 രസ്പറ ംബർ 21 2022 രസ്പറ ംബർ 22 2022 രസ്പറ ംബർ 23 2022 രസ്പറ ംബർ 24 2022 രസ്പറ ംബർ 25 
വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച വളരെ ദ്ദനെിയ മഴ്ച 

 
3. വിള പെിപാലനത്തിനുള്ള രപാതു നിെ്ദ്ദേശങ്ങളും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും (RRS Vyttila) 

രപാതു നിർദ്ദദശങ്ങൾ :  കൃഷിയിടങ്ങളിൽ രപാതുരവ നീർവാർചസ്ൗകെയങ്ങൾ  ഉറപ്ാക്കുക.  
ആവശയരമങ്കിൽ മാരം മഴ്ചയിലല ാത്ത സ്മയത്്ത  കീടനാശിനികൾ പശ ദ്ദചർത്്ത  തളിക്കാവുന്നതാണ്. 

വിളകൾ 
ദ്ദൊഗകീട
ങ്ങൾ 

കാർഷിക / മൃഗസ്ംെക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

രനലല ്  -
വിെിപ്് 

കതിരു വന്ന 
പരുവം 

ചാഴ്ചി 

രനലല ിരല  ചാഴ്ചിരയ നിയന്ത്രിക്കാൻ 20 മിലല ി മത്തി ശർക്കെ മിശ്രിതം അരലല ങ്കിൽ 20 ഗ്രാം 
കകറ്റിൻ അധ്ിഷഠ ിത സ്യൂദ്ദഡാദ്ദമാണാസ്് ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ കലക്കി 
തളിക്കുക. ആക്രമണം രൂക്ഷമാരണങ്കിൽ 10 മിലല ി അസ്ാഡിറാകറ ിൻ അരലല ങ്കിൽ 2 മിലല ി 
മാലത്തദ്ദയാൺ ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക. മരുന്നുതളി പൊഗണത്തിരന 
പ്രതികൂലമായി ബാധ്ിക്കാതിെിക്കാൻ ൊവിരല 9 മണിക്്ക മുൻദ്ദപാ, കവകീട്്ട 3 മണിക്്ക 
ദ്ദശഷദ്ദമാ രചദ്ദയ്യണ്ടതാണ്.  

കുരുമുളക് ദു്രതവാട്ടം 

മുൻകരുതലായി കൈദ്ദക്കാരഡർമ സ്മു്പഷ്ട ചാണകം 2.5 കിദ്ദലാ വീതം ഓദ്ദൊ കുരുമുളക് 
രചടിക്്ക ചുവട്ടിലും ഇടു്ട രകാടുക്കുക. അരലല ങ്കിൽ സ്യൂദ്ദഡാദ്ദമാണാസ്് 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിച് രകാടുക്കുക. ദ്ദൊഗം ബാധ്ിച വള്ളികൾ  മുറിച് കളഞ്്ഞ 
രകാടികളിൽ 1% വീെയമുള്ള ദ്ദബാർ ദ്ദഡാ മിശ്രിതം തളിച് രകാടുക്കുക. അരലല ങ്കിൽ 2.5 ഗ്രാം 
ദ്ദകാപ്ർ ഓകസ ിദ്ദകല ാകറഡ് ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ദ്ദതാതിൽ കലക്കി രചടിയുരട 
തടത്തിൽ ഒഴ്ചിച് രകാടുക്കുക.  

ഇഞ്ചി 
തണു്ട 

തുെപ്ൻ 
ഇഞ്ചിയിൽ  തണു്ടതുെപ്രെ ആക്രമണം കാണാൻ സ്ാധ്യതയുണ്്ട. ഇതിനു പ്രതിവിധ്ിയായി 
ബയദു്ദവറിയ 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ  രവള്ളത്തിൽ  കലക്കി തളിക്കുക 

മൃഗസ്ംെക്ഷണം- കാലിരത്താഴു്ചത്തിലും പെിസ്െപ്രദ്ദദശങ്ങളിലും എലി ശലല യം ഒഴ്ചിവാക്കുന്നതിനുള്ള കരുതൽ നടപടികൾ 
സ്വീകെിക്കുക. (CAADECCS, KVASU, Mannuthy). 

 

 


