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AAS No. 64/2022 
 
 
 

  

     തീയ്യതി:12.08.2022  
 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 
2022 

ആഗസ്റ്റ്   13 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   14 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   15 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   16 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   17 

2022 

ജനുവരി 

02 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 0.1 0.1 0.1 0.1 6 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 33 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില  (0C) 21 21 21 21 21 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത(%) 84 84 84 84 84 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 70 70 70 70 70 

കാറ്റിന്ററ വവഗത(കി.മീ/ 

മണിക്കൂർ) 
8 8 8 6 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 320 320 320 320 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 5 5 6 5 7 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്്പ 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   12 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   13 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   14 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   15 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   16 

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ 

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ 

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ 

നനരിയ മഴ 
നനരിയ മഴ 

 

കാലാവസ്ഥ ഉള്ളടക്കം 

 

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിപ്പെ കാൊവസ്ഥ റിനൊർട്്ട പ്രകാരും, പ്പകാല്ലും ജില്ലയിൽ നനരിയ  മഴ 

െേിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ അനുേവപ്പെട്ട കൂടിയ താരനിെ 33   ഡിപ്ഗീ പ്പസെ്് യയസ് 

ആയിരുന്നു. 

 

ഇന്ത്യ കാൊവസ്ഥ വകുെിന്പ്പറ  അടുത്ത 5 ദിവസപ്പത്ത കാൊവസ്ഥ പ്രവചനും 

അനുസരിച്്ച പ്പകാല്ലും ജില്ലയിൽ   2022 ആഗസ്ത ്12   മുതൽ  14    വപ്പര  നനരിയതുും സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ മഴയ്്ുും  ആഗസ്ത ് 15 നുും 16 നുും നനരിയ നതാതിെുള്ള മഴയ്്ുും 

സാധ്യത. കൂടിയ താരനിെ     33               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  14 മുതൽ 2022 ആഗസ്റ്റ ്  10  വപ്പര ജില്ലയിൽ നനരിയ ആർപ്ദ അവസ്ഥയാണ് 

അനുേവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 

 
 

റപാതുനിർവേശങ്ങൾ 

 

 വരുും ദിവസങ്ങളിൽ നനരിയ നതാതിെുള്ള മഴ   പ്രവചി്പ്പെട്ടിരി്ുന്ന 

സാഹചരയത്തിൽ വളപ്രനയാഗും കീടനാശിനി പ്രനയാഗും തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

അനുകൂെ കാൊവസ്ഥയ്്നുസരിച്്ച നടത്താവുന്നതാണ്. 

  മരുന്ന് തളി നടത്തുനപാൾ അതിരാവിപ്പെനയാ ലവകുനന്നരങ്ങളിനൊ പ്പവയിൽ 

താഴ്ന്നു നിൽ്ുന്ന സമയങ്ങളിൽ അനുവർത്തി്ുവാൻ പ്ശദ്ധി്ുക.  

 വളപ്രനയാഗും നടത്തിയ നശ്ും നന ഉറൊ്ുകയുും പ്പചയ്യുക.  
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കാർഷികനിർവേശങ്ങൾ 
 

 

പ്പനല്ല് 

 പ്പനല്ല ് രൂ്ുന്നത ് മുതൽ മൂപ്പെത്തുന്നത് വപ്പരയുള്ള 

ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്പനല്ലിപ്പന ആപ്കമി്ുന്ന ഒരു കീടമാണ് ചാഴി. 

  ഇവപ്പയ പ്രതിനരാധ്ി്ുന്നതിനായി വയെിെുും വരപത്തുും 

ഉള്ളകളകൾ രൂർണമായുും നശിെി്ുക.  

 പ്പനല്ലിൽ ചാഴിയുപ്പട ആപ്കമണും 

പ്ശദ്ധയിൽപ്പരടുകയാപ്പണങ്കിൽ മത്തി ശർ്ര മിപ്ശിതും  20 

മില്ലി ഒരു െിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ നചർത്്തതളി്ാവുന്നതാണ്.  

 ആപ്കമണും രൂക്ഷമാകുകയാപ്പണങ്കിൽ 

രാസകീടനാശിനിയായ ലസെർ പ്പമപ്തിൻ 10 %EC  0.5 മില്ലി 1 

െിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ  തളി്ാവുന്നതാണ്. 

  ചാഴിയ്പ്പ്തിപ്പര കീടനാശിനികൾ തളി്ുനപാൾ 

രാവിപ്പെ 9 മണിക്ക്മു നപാ ലവകിട്്ട 3 മണി്് നശ്നമാ 

ആയിരി്ണും അപ്പല്ലങ്കിൽ മരുന്ന് തളി 

രരാഗണപ്പത്തപ്രതികൂെമായി ബാധ്ി്ുും. 

 

നചന 

 നചനയിപ്പെ കടചീയൽ നരാഗും വയാരകമായി കണ്ടു വരുന്നു.  

 നരാഗ ബാധ്യുള്ള സ്ഥെങ്ങളിൽ  ഇടയിള്െിനു നശ്ും 

കുമിള്നാശിനിയായ (MACOZEB + CARBENDAZIM) സാഫ് 3 പ്ഗാും  

ഒരു െിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ കെ്ി ഒഴിച്്ച  

പ്പകാടു്ാവുന്നതാണ്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

പ്പവറ്റിെ 

 പ്പവറ്റിെ്ൃ്ി പ്പചയ്യുന്ന സ്ഥെങ്ങളിൽ പ്പകാടി താഴ്ത്തി 

പ്പകട്ടുന്നതിനുള്ള സമയമാണ് ഓഗസ്റ്റ് - പ്പസര്റ്റുംബർ 

മാസങ്ങൾ.  

 സാധ്രണ ഗതിയിൽ പ്പവറ്റിെപ്പ്ാടി ഒരു വർ്ും പ്പകാണ്ട് 3 

മീറ്റനറാളും വളർച്ച എത്തിയിരി്ുും. രിന്നീട് പ്പകാടിയുപ്പട 

വെുെവുും രുഷ്ടിയുും കുറയുന്നതായി കാണാും. 

അത്പ്പകാണ്ട ് തപ്പന്ന പ്പവറ്റിെപ്പ്ാടിയ്്് ഉണർവ്്വ 

പ്പകാടു്ുന്നതിനായി വർ്ത്തിപ്പൊരി്പ്പെങ്കിെുും 

പ്പകാടികപ്പള താഴ്ത്തി തറനിരെിൽ എത്തി്ണും. 

 

 


