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AAS No. 62/2022 
 
 
 

  

     തീയ്യതി:05.08.2022  
 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 
2022 

ആഗസ്റ്റ്   06 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   07 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   08 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   09 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   10 

2022 

ജനുവരി 

02 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 12 15 11 9 20 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 29 30 30 30 31 

കുറഞ്ഞ താപനില  (0C) 21 21 21 21 21 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത(%) 91 91 91 91 91 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 85 85 85 85 85 

കാറ്റിന്ററ വവഗത(കി.മീ/ 

മണിക്കൂർ) 
6 6 6 6 6 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 270 270 270 270 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 8 8 8 8 8 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്്പ 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   05 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   06 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   07 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   08 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   09 

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ 

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ 

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ 

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ 

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ 

 

കാലാവസ്ഥ ഉള്ളടക്കം 

 

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിപ്പെ കാൊവസ്ഥ റിനൊർട്്ട പ്രകാരും, പ്പകാല്ലും ജില്ലയിൽ ശക്തമായ  മഴ 

െേിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ അനുേവപ്പെട്ട കൂടിയ താരനിെ 28   ഡിപ്ഗീ പ്പസെ്് യയസ് 

ആയിരുന്നു. 

 

ഇന്ത്യ കാൊവസ്ഥ വകുെിന്പ്പറ  അടുത്ത 5 ദിവസപ്പത്ത കാൊവസ്ഥ പ്രവചനും 

അനുസരിച്്ച പ്പകാല്ലും ജില്ലയിൽ   2022 ആഗസ്ത് 05  മുതൽ  09   വപ്പര  നനരിയതുും സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ മഴയ്കു (രച്ച അപ്പെർട് ) സാധ്യത. വരുും ദിവസങ്ങളിൽ 

നമഘാവൃതമായ കാൊവസ്ഥയ്കുും  സാധ്യതയുണ്ട്.   കൂടിയ താരനിെ     31                0c 

വപ്പരയുും കുറഞ്ഞ താരനിെ   21       0c വപ്പരയുും ആകാൻ സാധ്യത.  

 

 30  -   മത ് കാൊവസ്ഥ ആഴ്ചയുപ്പട (23.07.2022 to 29.07.2022) NDVI നീരീക്ഷണ ഫെപ്രകാരും 

ജില്ലയിപ്പെ വിളകളുപ്പട ഊർജ്ജസ് സാമാനയും നേദപ്പെട്ട നിെയിൊണ്. മിനിസ്പ്ടി ഓഫ് 

ഏർത് സയൻസിന്പ്പറായുും ഐ. എും. ഡിയുപ്പടയുും SPI ഇൻഡക്സ ് ഫെപ്രകാരും കഴിഞ്ഞ  

2022 ജൂലെ  07 മുതൽ 2022 ആഗസ്റ്റ്  03  വപ്പര ജില്ലയിൽ നനരിയ വരണ്ട അവസ്ഥയാണ ്

അനുേവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 

 
 

റപാതുനിർവേശങ്ങൾ 

 വരുും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക് സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ കൃ്ിയിടങ്ങളിപ്പെ പ്പവള്ളപ്പകട്്ട 

ഒഴിവാകുന്നതിന്  എല്ലാ ജെനിർഗമന ചാെുകളുും തുറന്നിടുകയുും  താങ്ങു നൽകി 

നിർനത്തണ്ട വാഴ, രച്ചകറി തുടങ്ങിയ വിളകൾക് താങ്ങുകൾ നൽകി 

സുംരക്ഷികുകയുും രച്ചകറി രന്ത്െുകൾ ബെപ്പെടുത്തുകയുും പ്പചയ്യുക. 

 വളപ്രനയാഗും, കീടനാശിനി പ്രനയാഗും,  തുടങ്ങിയ കാർ്ിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

പ്പതളിഞ്ഞ കാൊവസ്ഥയിൽ മാപ്തും അനുവർത്തികുവാൻ  പ്ശദ്ധികുക. 
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കാർഷികനിർവേശങ്ങൾ 
 

 

വാഴ  

 മഴപ്പയ തുടർന്ന് വാഴയിൽ സിപ്പഗനട്ടാക  നരാഗും മൂെും 

ഇെകരിച്ചിൽ  കാണാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ 

സയുനഡാനമാണാസ് 20 പ്ഗാും  ഒരു െിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന 

നതാതിൽ കെകി ഇെകളിൽ തളികുക.  

 പ്പവള്ളപ്പകട്ടുണ്ടായ സ്ഥെങ്ങളിൽ മാണും  അഴുകൽ 

ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ നീർവാർച്ച സൗകരയും 

ഉറൊകുക, മാണും അഴുകെിപ്പന 

പ്രതിനരാധ്ികുന്നതിനായി പ്പവള്ളും ഇറങ്ങിയ നശ്ും 

സയുനഡാനമാണാസ ്ൊയനി  ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്്ച പ്പകാടുകുക.  

 കീടങ്ങളുപ്പട ആപ്കമണും തടയുന്നതിന ് 4 മുതൽ 5 മാസും 

പ്രായമായ വാഴയുപ്പട ഇളകവിളിൽ നവെിൻകുരു ചതച്ചു 

ഇട്ടു പ്പകാടുകുക. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഇഞ്ചി 

 പ്പവള്ളപ്പകട്ടുണ്ടായ സ്ഥെങ്ങളിൽ  ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ 

തുടങ്ങിയ വിളകളിൽ മൂട് ചീയൽ നരാഗും ഉണ്ടാകാനുള്ള 

സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ നരാഗപ്പത്ത 

പ്രതിനരാധ്ികുന്നതിനായി ചാെുകൾ കീറി നീർവാർച്ചാ 

സൗകരയും ഉറൊകിയതിനു നശ്ും  ഒരു െിറ്റർ 

പ്പവള്ളത്തിനെക് 20 പ്ഗാും രച്ചച്ചാണകും എന്നനതാതിൽ 

കെകി പ്പതളിപ്പയടുത്്ത അതിനെക് 20 പ്ഗാും 

സയുനഡാനമാണാസ ്നചർത്്ത തടത്തിൽ ഒഴിച്്ച പ്പകാടുകുക.  

 

രച്ചകറി   

 കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിെുണ്ടായ ശക്തമായ മഴപ്പയ തുടർന്ന ്

രച്ചകറി വിളകളിൽ മഴകാെ ജനയ കുമിൾ/ ബാകറ്്റീരിയൽ 

നരാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൊണ്. 

  നരാഗനേതുകളായ കുമിളുകപ്പളയുും 

ബാക്റ്റീരിയകപ്പളയുും നിയപ്ന്ത്ികുന്നതിനായി  മഴ കുറഞ്ഞ ്

പ്പവള്ളപ്പകട്്ട മാറുന്ന മുറയ്ക് കൃ്ിയിടങ്ങളിൽ ബ്ലീച്ചിങ ്

രൗഡർ കിഴി പ്പകട്ടി  ഇടുകനയാ  അപ്പല്ലങ്കിൽ വിതറുകനയാ 

പ്പചനയ്യണ്ടതാണ്. 

 കൂടാപ്പത ലപ്ടനകാപ്പഡർമ സമ്പു്് ടീകരിച്ച ചാണകവുും 

ഇട്ടു പ്പകാടുകുക. 

  പ്പവള്ളപ്പകട്ടുണ്ടായ സ്ഥെങ്ങളിൽ രുതുതായി 

കൃ്ിയിറകുന്നതിന ് മുൻര ് ഉറൊയുും കുമ്മായും മണ്ണിൽ 

നചർനകണ്ടതാണ്. 

 

 

 

 

 

 

 

ബ്ലീച്ചിങ് രൗഡർ കിഴി 

നകാഴി 

 മഴ സമയത്്ത നകാഴികൂടിനുള്ളിപ്പെ വിരിെ ് (െിറ്റർ ) 

നനയാപ്പത സൂക്ഷികുക.  

 നകാഴികൂടിനുള്ളിപ്പെ വിരിെ ് ഈർെമില്ലാപ്പത 

നിെനിർത്തുന്നതിനായി കൂട്ടിപ്പെ രഴയ അറകപ്പൊടി 

ഇടയ്ക് ഇളകുകയുും, രുതിയ അറകപ്പൊടി  

ഉരനയാഗികുകയുും പ്പചയ്യുക. കൂട്ടിനുള്ളിൽ 6 പ്പസ മി 

കനത്തിൽ കുറയാപ്പത അറകപ്പൊടി ഉണ്ടായിരികുവാൻ 

പ്ശദ്ധികുക. 

 ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ 50 മുതൽ 100 പ്ഗാും വപ്പര ബ്ലീച്ചിങ ്

രൗഡർ കൂടിനുള്ളിൽ വിതറുക.  നകാഴികളിൽ 

മുട്ടയുത്രാദനത്തിനായി  ദിവസവുും 16 മണികൂറിൽ 

കുറയാപ്പത കൂടിനുള്ളിൽ പ്പവളിച്ചും െേയമാകാൻ 

പ്ശദ്ധികുക. 

 

 


