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AAS No. 67/2022 
 
 
 

  

     തീയ്യതി:23.08.2022  
 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 
2022 

ആഗസ്റ്റ്   24 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   25 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   26 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   27 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   28 

2022 

ജനുവരി 

02 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 2 2 2 3 3 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 28 32 32 34 34 

കുറഞ്ഞ താപനില  (0C) 20 21 21 21 21 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത(%) 95 95 95 95 95 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 78 78 78 78 78 

കാറ്റിന്ററ വവഗത(കി.മീ/ 

മണിക്കൂർ) 
6 3 3 3 3 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 320 270 290 320 290 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 7 8 7 7 8 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്്പ 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   23 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   24 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   25 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   26 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   27 

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ   

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ   

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ   

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ   

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ   

 

നിലവിപ്പല കാലാവസ്ഥാ സാഹചരയും 

നിലവിപ്പല കാലാവസ്ഥ സാഹചരയമനുസരിച്്ച വടക്്ക കിഴക്കൻ ബുംഗാൾ ഉൾകടലിൽ 

ചക്കവാതചുഴി ( Cyclonic Circulation) നിലനിൽക്കുന്നതിന്പ്പെ ഫലമായി ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 27 

വപ്പര നകരളത്തിൽ വയാപകമായ മഴക്്ക സാധ്യതയുണ്ട്. 

കാലാവസ്ഥ ഉള്ളടക്കം 

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിപ്പല കാലാവസ്ഥ െിനൊർട്്ട ക്പകാരും, പ്പകാല്ലും ജില്ലയിൽ നനരിയതുും 

സാമാനയും നേദപ്പെട്ടതുമായ  നതാതിലുള്ള  മഴ ലേിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ അനുേവപ്പെട്ട 

കൂടിയ താപനില 33.4    ഡിക്ഗീ പ്പസല്് യയസ് ആയിരുന്നു. 

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥ വകുെിന്പ്പെ  അടുത്ത 5 ദിവസപ്പത്ത കാലാവസ്ഥ ക്പവചനും 

അനുസരിച്്ച പ്പകാല്ലും ജില്ലയിൽ   2022 ആഗസ്ത് 23    മുതൽ  27    വപ്പര  നനരിയതുും സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ നതാതിലുള്ള മഴയ്ക്കു  സാധ്യത. കൂടിയ താപനില     34                0c 

വപ്പരയുും കുെഞ്ഞ താപനില   20       0c വപ്പരയുും ആകാൻ സാധ്യത. 

 30  -   മത ് കാലാവസ്ഥ ആഴ്ചയുപ്പട (23.07.2022 to 29.07.2022) NDVI നീരീക്ഷണ ഫലക്പകാരും 

ജില്ലയിപ്പല വിളകളുപ്പട ഊർജ്ജസ് സാമാനയും നേദപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. മിനിസ്ക്ടി ഓഫ് 

ഏർത് സയൻസിന്പ്പൊയുും ഐ. എും. ഡിയുപ്പടയുും SPI ഇൻഡക്സ ് ഫലക്പകാരും കഴിഞ്ഞ  

2022 ജൂലല  21 മുതൽ 2022 ആഗസ്റ്റ ്  17  വപ്പര ജില്ലയിൽ നനരിയ ആർക്ദ അവസ്ഥയാണ് 

അനുേവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 

 

റപാതുനിർവേശങ്ങൾ 

 വരുും ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയിൽ മഴ സാഹചരയും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ 

കീടനാശിനികനളാ വളക്പനയാഗങ്ങനളാ കഴിവതുും പ്പതളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാക്തും 

തളിക്കുക. 

  പ്പവള്ളപ്പക്കട്്ട ഒഴിവാക്കുന്നതിനു ചാലുകൾ കീെി നീർവാർച്ച സൗകരയും  

ഉെൊക്കുകയുും താങ്ങു  നൽകി നൽകി നിർനത്തണ്ട വിളകൾക്്ക താങ്ങു  നൽകി 

സുംരക്ഷിക്കുകയുും വിളപ്പവടുക്കാൻ പാകമായവ വിളപ്പവടുെ്നടത്തുകയുും പ്പചയ്യുക. 
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കാർഷികനിർവേശങ്ങൾ 
 

 

കുരുമുളക് 

 മഴപ്പയ തുടർന്ന് കുരുമുളകിൽ    ക്ദുതവാട്ടനരാഗും കാണാൻ 

സാധ്യതയുണ്ട്. 

  നരാഗും ക്പതിനരാധ്ിക്കുന്നതിനായി 1 % വീരയമുള്ള 

നബാർനഡാ മിക്ശിതനമാ   നകാെർ ഓക്സി നലാലെഡ് 3 ക്ഗാും 

ഒരു ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിനലാ തളിച്്ച 

പ്പകാടുക്കുക.  

 ലക്ടനക്കാപ്പഡര്മ സമ്പു്് ടീകരിച്ച ചാണകും 1 കിനലാ ഒരു 

തടത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ ഇട്ടു പ്പകാടുക്കുക. 

 

വാഴ 

 വാഴയുപ്പട തളിരിലകളിൽ കൂട്ടും കൂടിയിരുന്നു ഇല കരണ്ടു 

തിന്നുന്ന  ഇലതീനി പുഴുക്കൾ  വയാപകമായി കണ്ടു വരുന്നു.  

 ഇവപ്പയ നിയക്ന്ത്ിക്കുന്നതിനായി പുഴുക്കൂട്ടങ്ങപ്പള 

കാണുനമ്പാൾ തപ്പന്ന നശിെിക്കുക, ബയുനവെിയ 

ബാസിയാന 20 ക്ഗാും ഒരു ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ നചർത്്ത 

തളിക്കുക. 

  ആക്കമണും രൂക്ഷമായാൽ ഫ്ലുപ്പബൻണ്ടിയാലമഡ് 39.35 SC 2 

മില്ലി 10 ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ അപ്പല്ലങ്കിൽ 

നലാൊൻക്ടിനിലിനക്പാൾ 18.5 SC 3 മില്ലി 10 ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ 

എന്ന നതാതിൽ  ഇവയിനലപ്പതങ്കിലുും തളിക്കാവുന്നതാണ ്. 

 

കന്നുകാലികൾ 

 വരുും ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയിൽ മഴ സാഹചരയും 

നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, പ്പതാഴുത്തുകളിപ്പല നചാർച്ച 

പരിഹരിച്്ച വായു സഞ്ചാരും ഉെൊക്കുക  

 ഇളും പുല്ല് അധ്ികും നൽകുന്നത് വഴി വയെിളക്കത്തിന ്

സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ പ്പവയിലത്്ത ഇട്ടു വാട്ടിനയാ 

അപ്പല്ലങ്കിൽ  ലവനക്കാലുമാനയാ പച്ചപുല്ലുമാനയാ 

സുംനയാജിെിച്ചു നൽകുക 

 ശരീരോരത്തിന് അനുസരിച്്ച വിരമരുന്നു ലേയമാക്കുക  

 പട്ടുണ്ണികൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നരാഗങ്ങൾ തടയാൻ 

പട്ടുണ്ണിനാശിനികൾ ഉപനയാഗിക്കുക  

 തീറ്റ വൃത്തിയുള്ളതുും ഈർെരഹിതവുമായ സ്ഥലത്്ത 

സൂക്ഷിക്കുക 

 

 


