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AAS No. 66/2022 
 
 
 

  

     തീയ്യതി:19.08.2022  
 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 
2022 

ആഗസ്റ്റ്   19 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   20 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   21 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   22 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   23 

2022 

ജനുവരി 

02 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 0.5 0.4 0.2 2 3 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 35 35 34 34 34 

കുറഞ്ഞ താപനില  (0C) 22 21 21 21 21 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത(%) 90 90 90 90 90 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 52 52 52 52 52 

കാറ്റിന്ററ വവഗത(കി.മീ/ 

മണിക്കൂർ) 
8 8 6 6 6 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 290 250 290 270 270 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 8 7 7 8 7 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്്പ 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   19 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   20 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   21 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   22 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   23 

നനരിയ മഴ നനരിയ മഴ നനരിയ മഴ നനരിയ മഴ 
നനരിയ മഴ 

 

കാലാവസ്ഥ ഉള്ളടക്കം 

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ കാൊവസ്ഥ റിനപാർട്്ട പ്രകാരം, ലകാല്ലം ജില്ലയിൽ നനരിയ  

നതാതിെുള്ള  മഴ െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ അനുഭവലപട്ട കൂടിയ താരനിെ 36   ഡിപ്ഗീ 

ലെെ്് യയെ് ആയിരുന്നു. 

 

ഇന്ത്യ കാൊവസ്ഥ വകുപിന്ലറ  അടുത്ത 5 ദിവെലത്ത കാൊവസ്ഥ പ്രവചനം 

അനുെരിച്്ച ലകാല്ലം ജില്ലയിൽ   2022 ആഗസ്ത ്19   മുതൽ  23    വലര  നനരിയ നതാതിെുള്ള 

മഴയ്കു  ൊധ്യത. കൂടിയ താരനിെ     35                0c വലരയും കുറഞ്ഞ താരനിെ   21       0c 

വലരയും ആകാൻ ൊധ്യത. 

 

 30  -   മത ് കാൊവസ്ഥ ആഴ്ചയുലട (23.07.2022 to 29.07.2022) NDVI നീരീക്ഷണ ഫെപ്രകാരം 

ജില്ലയിലെ വിളകളുലട ഊർജ്ജെ് ൊമാനയം നഭദലപട്ട നിെയിൊണ്. മിനിെ്പ്ടി ഓഫ് 

ഏർത് െയൻെിന്ലറായും ഐ. എം. ഡിയുലടയും SPI ഇൻഡക്സ ് ഫെപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ  

2022 ജൂലെ  21 മുതൽ 2022 ആഗസ്റ്റ ്  17  വലര ജില്ലയിൽ നനരിയ ആർപ്ദ അവസ്ഥയാണ് 

അനുഭവലപട്ടിട്ടുള്ളത്. 

 
 

റപാതുനിർവേശങ്ങൾ 

 

 വരും ദിവെങ്ങളിൽ നനരിയ നതാതിെുള്ള മഴ   പ്രവചികലപട്ടിരികുന്ന 

ൊഹചരയത്തിൽ വളപ്രനയാഗം കീടനാശിനി പ്രനയാഗം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

അനുകൂെ കാൊവസ്ഥയ്കനുെരിച്്ച നടത്താവുന്നതാണ്. 

  മരുന്ന് തളി നടത്തുനപാൾ അതിരാവിലെനയാ ലവകുനന്നരങ്ങളിനൊ ലവയിൽ 

താഴ്ന്നു നിൽകുന്ന െമയങ്ങളിൽ അനുവർത്തികുവാൻ പ്ശദ്ധികുക.  

 വളപ്രനയാഗം നടത്തിയ നശ്ം നന ഉറപാകുകയും ലചയ്യുക.  
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കാർഷികനിർവേശങ്ങൾ 
 

 

വാഴ 

 വാഴയുലട തളിരിെകളിൽ കൂട്ടം കൂടിയിരുന്നു ഇെ കരണ്ടു 

തിന്നുന്ന  ഇെതീനി രുഴുകൾ  വയാരകമായി കണ്ടു വരുന്നു.  

 ഇവലയ നിയപ്ന്ത്ികുന്നതിനായി രുഴുകൂട്ടങ്ങലള 

കാണുനപാൾ തലന്ന നശിപികുക, ബ്യുനവറിയ 

ബ്ാെിയാന 20 പ്ഗാം ഒരു െിറ്റർ ലവള്ളത്തിൽ നചർത്്ത 

തളികുക. 

  ആപ്കമണം രൂക്ഷമായാൽ ഫ്ലുലബ്ൻണ്ടിയാലമഡ് 39.35 SC 2 

മില്ലി 10 െിറ്റർ ലവള്ളത്തിൽ അലല്ലങ്കിൽ 

നലാറാൻപ്ടിനിെിനപ്രാൾ 18.5 SC 3 മില്ലി 10 െിറ്റർ ലവള്ളത്തിൽ 

എന്ന നതാതിൽ  ഇവയിനെലതങ്കിെും തളികാവുന്നതാണ ്. 

 

ലനല്ല് 

 ലനല്ലിന്ലറ എല്ലാ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിെും കാണുന്ന ഒരു 

കീടമാണ് തണ്ടു തുരപൻ. 

  കതിര് വന്നതിനു നശ്ം ഇവയുലട ആപ്കമണം 

ഉണ്ടാകുകയാലണങ്കിൽ ലനന്മണികൾ രതിരാവുകയും 

 ലവൺകതിർ എന്ന െക്ഷണം പ്രകടമാവുകയും ലചയ്യും. 

  ഇവലയ നിയപ്ന്ത്ികുന്നതിനായി മത്തി ശർകര മിപ്ശിതം 15 - 

30 മില്ലി  ഒരു െിറ്റർ ലവള്ളത്തിൽ നചർത്്ത തളികുക, വിളക് 

 ലകണികൾ സ്ഥാരികുക,  ലപ്ടനകാ പ്ഗാമ്മ  ജാനരാണികം 

എന്ന  മുട്ട കാർഡുകൾ ഉരനയാഗികുക. 

 അടുത്ത വിള  ഇറകുനപാൾ ഇവയുലട ആപ്കമണനതാത ്

കുറയ്കാൻ നന്നായി താഴ്ത്തി ലകായ്യുന്നതും 

അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളയുന്നതും തണ്ടു തുരപന്ലറ 

രുഴുകനളയും െമാധ്ി ദശലയയും നശിപികുന്നത്തിനു 

െഹായികും. 

 

 

 

 

 

 

പച്ചക്കറി 

 

 പച്ചക്കറിവിളകളിൽ  റവളുത്ത നിറത്തിൽ കൂട്ടമായി 

ഇലകളുറട അടിവശത്്ത  കണ്ടു വരുന്ന മീലി മൂട്ടകറള 

നിയദ്ന്തിക്കുന്നതിനായി  വ ാപ്പ് ലായനി തളിച്ച വശഷം 2 % 

വവറപ്പണ്ണ എമൽഷൻ അറല്ലങ്കിൽ 5 മില്ലി വവറപ്പണ്ണ 

അധിഷ്ഠ ിത കീടനാശിനികൾ 1 ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ വേർത്്ത 

തളിക്കുക. 

  അറല്ലങ്കിൽ വലക്കാണി ിലിയം ലാക്കാനി 20 ദ്ഗാം  ഒരു 

ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ വേർത്്ത  തളിക്കുക  

 

 

 

 

 

 


