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AAS No. 69/2022 
 
 
 

  

     തീയ്യതി:30.08.2022  
 

കാലാവസ്ഥാ 

ഘടകങ്ങൾ 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   

31 

2022 

സെപ് തംബർ 

01 

2022 

സെപ് തംബർ 

02 

2022 

സെപ് തംബർ 

03 

2022 

സെപ് തംബർ 

04 

2022 

ജനുവരി 

02 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 11 6 5 6 3 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 30 31 31 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില  (0C) 21 21 21 21 21 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത(%) 
95 95 95 95 95 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത (%) 
80 80 80 80 80 

കാറ്റിന്ററ വവഗത(കി.മീ/ 

മണിക്കൂർ) 
3 3 3 3 3 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 290 250 250 250 270 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 8 8 8 7 7 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്്പ 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   30 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   31 

2022 

സെപ് തംബർ 01 

2022 

സെപ് തംബർ 02 

2022 

സെപ് തംബർ 03 

ഒറ്റസെട്ട 

ശക്തമായ മഴ 

ഒറ്റസെട്ട 

ശക്തമായ മഴ 

ഒറ്റസെട്ട 

ശക്തമായ മഴ 

ഒറ്റസെട്ട 

ശക്തമായ മഴ 
ഒറ്റസെട്ട 

ശക്തമായ മഴ 

 

കാലാവസ്ഥ ഉള്ളടക്കം 

 

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിസെ കാൊവസ്ഥ റിപ്ൊർട്്ട പ്പകാരം, സകാല്ലം ജില്ലയിൽ ൊമാനയം 

പ്േദസെട്ട  പ്താതിെുള്ള  മഴ െേിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ അനുേവസെട്ട കൂടിയ താപനിെ 31.8   

ഡിപ്ഗീ സെെ്്യയെ് ആയിരുന്നു. 

 

ഇന്ത്യ കാൊവസ്ഥ വകുെിന്സറ  അടുത്ത 5 ദിവെസത്ത കാൊവസ്ഥ പ്പവചനം 

അനുെരിച്്ച സകാല്ലം ജില്ലയിൽ   2022 ആഗസ്ത് 30    മുതൽ  2022 സെപ് തംബർ 03  വസര  

ഒറ്റസെട്ട ശക്തമായ മഴയ്കു  ൊധ്യത. വരും ദിവെങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ ൊധ്യതയും 

നിെനിൽകുന്നുണ്ട്. കൂടിയ താപനിെ     32                0c വസരയും കുറഞ്ഞ താപനിെ   21       

0c വസരയും ആകാൻ ൊധ്യത.   

 

 30  -   മത ് കാൊവസ്ഥ ആഴ്ചയുസട (23.07.2022 to 29.07.2022) NDVI നീരീക്ഷണ ഫെപ്പകാരം 

ജില്ലയിസെ വിളകളുസട ഊർജ്ജെ് ൊമാനയം പ്േദസെട്ട നിെയിൊണ്. മിനിെ്പ്ടി ഓഫ് 

ഏർത് െയൻെിന്സറായും ഐ. എം. ഡിയുസടയും SPI ഇൻഡക്സ ് ഫെപ്പകാരം കഴിഞ്ഞ  

2022 ജൂലെ  28 മുതൽ 2022 ആഗസ്റ്റ ്  24  വസര ജില്ലയിൽ പ്നരിയ ആർപ്ദ അവസ്ഥയാണ് 

അനുേവസെട്ടിട്ടുള്ളത്. 

 
 

റപാതുനിർവേശങ്ങൾ 

 വരും ദിവെങ്ങളിൽ ജില്ലയിൽ മഴ ൊഹചരയം നിെനിൽകുന്നതിനാൽ 

കീടനാശിനികപ്ളാ വളപ്പപ്യാഗങ്ങപ്ളാ കഴിവതും സതളിഞ്ഞ കാൊവസ്ഥയിൽ മാപ്തം 

അനുവർത്തികുവാൻ പ്പപ്തയകം പ്ശദ്ധികുക.  

 മഴകാെത്്ത മരുന്ന് തളിപ്കണ്ടി വരുന്ന ൊഹചരയത്തിൽ മരുന്നിസനാെം  

ഏസതങ്കിെും തരത്തിെുള്ള പശ (പ്റാെിൻ, ൊൻപ്ഡാ വിറ്റ്  തുടങ്ങിയവ) 

പ്ചർകാവുന്നതാണ്.  

 സവള്ളസകട്്ട ഒഴിവാകുന്നതിനു ചാെുകൾ കീറി നീർവാർച്ച ൌകരയം  

ഉറൊകുകയും താങ്ങു  നൽകി നൽകി നിർപ്ത്തണ്ട വിളകൾക് താങ്ങു  നൽകി 

െംരക്ഷികുകയും വിളസവടുകാൻ പാകമായവ വിളസവടുെ്നടത്തുകയും സചയ്യുക.  
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കാർഷികനിർവേശങ്ങൾ 
 

 

സനല്്ല 

 വിരിെ്  സനൽകൃ്ി സചയ്തിട്ടുള്ള പാടങ്ങളിൽ 

സകായ്ത്തിനുള്ള െമയമായി വരുകയാണ്. ൊധ്ാരണ 

ഗതിയിെ ് കതിര് നിരന്ന് 30-45 ദിവെത്തിനുള്ളിെ് സനല്ല ്

സകായ്യാന ്പാകമാകും. 

 സകായ്ത്തിന് ഏകപ്ദശം ഒപ്ന്നാ രപ്ണ്ടാ ആഴ്ച  മുമ്്പ 

വയെിസെ സവള്ളം വാര്ത്തു കളയുന്നത ് എല്ലാ 

ോഗത്തുമുള്ള സനല്ല ്ഒപ്ര മൂെിസെത്താന് െഹായകമാകും.  

 വിത്തിനായി  െൂക്ഷിപ്കണ്ട സനല്ല് സകായ്യുന്നതിനുമുമ്്പ 

തസന്ന കൂട്ടുവിസത്താഴിവാകാനായി കള്ളകതിരുകള ്

മാറ്റികളയണം. പറിച്ചു മാറ്റാന ് കഴിയാത്ത പ്താതിെ ്

കെര്െു കണ്ടാെ ് വിത്തിനായി മാപ്തം കതിര് പ്പപ്തയകം 

സകായ്യുകയും ബാകിയുള്ളവ ഒന്നിച്ചു സകായ്യുന്നതുമാണു 

നല്ലത.്  

 സകായ്യാൻ മൂസെത്തിയ സനൽസച്ചടികൾ എപ്തയും സപസട്ടന്ന ്

തസന്ന പാടത്തു നിന്നും സകായ്തു മാറ്റാനും പ്ശദ്ധികുക. 

 

ചീര 

 ചീരയിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഇെെുള്ളി പ്രാഗസത്ത  

പ്പതിപ്രാധ്ികുന്നതിനായി  െയുപ്ഡാപ്മാണാെ ് 20 പ്ഗാം ഒരു 

െിറ്റർ സവള്ളത്തിൽ പ്ചർത്്ത 10  ദിവെസത്ത 

ഇടപ്വളകളിൊയി തളിച്്ച സകാടുകുക. 

  40 പ്ഗാം പാൽകായം 8 പ്ഗാം അെകാരം 32 പ്ഗാം മഞ്ഞൾ 

സപാടി എന്നിവ 10 െിറ്റർ സവള്ളത്തിൽ പ്ചർത്്ത ഇെകളിൽ 

തളിച്്ച സകാടുകുന്നതും പ്രാഗ പ്പതിപ്രാധ് പ്ശ്ിയ്ക് 

ഉപകരികും. 

  പ്രാഗം നിയപ്ന്ത്ികുന്നതിനായി പുതിയ ചാണകത്തിനസ്റ 

സതളിഞ്ഞ ൊയനിയിൽ 20 പ്ഗാം െുപ്ഡാപ്മാണാെ് ഒരു 

െിറ്ററിന ്എന്ന പ്താതിൽ ഇെകളിൽ തളിച്്ച സകാടുകുക. 

  ജെപ്െചനം നടത്തുപ്മ്പാൾ ഇെകളുസട മുകളിൽ  സവള്ളം 

വീഴ്ത്താസത സചടിയുസട ചുവട്ടിൊയി  നനയ്കാൻ 

പ്ശദ്ധികുക.  

 

സവള്ളരി വർഗ വിളകൾ 

 സവള്ളരി വർഗ വിളകളായ പാവൽ,  പടവെം,  സവള്ളരി, 

മത്തൻ, കുമ്പളം  തുടങ്ങിയ വിളകൾ കൃ്ി സചയ്യുന്നതിന ്

അനുപ്യാജയമായ െമയമാണ് സെപറ്്റംബർ  മുതൽ 

ഡിെംബർ വസരയുള്ള കാെം.   

 

 ഇതിനാവശയമായ നല്ലയിനം വിത്തുകളുസട  പ്ശഖരണവും 

നിെസമാരുകെിനുള്ള തയ്യാസറടുെുകളും  

ആരംേികാവുന്നതാണ്. 

 

 

 


