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AAS No. 68/2022 
 
 
 

  

     തീയ്യതി:26.08.2022  
 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 
2022 

ആഗസ്റ്റ്   27 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   28 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   29 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   30 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   31 

2022 

ജനുവരി 

02 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 10 5 5 6 4 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 30 30 30 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 4 3 3 3 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 290 290 270 290 270 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 8 8 6 6 6 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്്പ 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   26 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   27 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   28 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   29 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   30 

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 സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ട  നതാതിെുള്ള  മഴ െേിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ അനുേവപ്പെട്ട കൂടിയ താരനിെ 29.5   

ഡിപ്ഗീ പ്പസെ്്യയസ് ആയിരുന്നു. 

 

ഇന്ത്യ കാൊവസ്ഥ വകുെിന്പ്പറ  അടുത്ത 5 ദിവസപ്പത്ത കാൊവസ്ഥ പ്രവചനും 

അനുസരിച്്ച പ്പകാല്ലും ജില്ലയിൽ   2022 ആഗസ്ത് 26    മുതൽ  30    വപ്പര  നനരിയതുും സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ നതാതിെുള്ള മഴയ്കു  സാധ്യത. വരുും ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ 

സാധ്യതയുും നിെനിൽകുന്നുണ്ട്. കൂടിയ താരനിെ     32                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  28 മുതൽ 2022 ആഗസ്റ്റ ്  24  വപ്പര ജില്ലയിൽ നനരിയ ആർപ്ദ അവസ്ഥയാണ് 

അനുേവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 

 

 

റപാതുനിർവേശങ്ങൾ 

 

 വരുും ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയിൽ മഴ സാഹചരയും നിെനിൽകുന്നതിനാൽ 

കീടനാശിനികനളാ വളപ്രനയാഗങ്ങനളാ കഴിവതുും പ്പതളിഞ്ഞ കാൊവസ്ഥയിൽ മാപ്തും 

തളികുക. 

  പ്പവള്ളപ്പകട്്ട ഒഴിവാകുന്നതിനു ചാെുകൾ കീറി നീർവാർച്ച സൗകരയും  

ഉറൊകുകയുും താങ്ങു  നൽകി നൽകി നിർനത്തണ്ട വിളകൾക് താങ്ങു  നൽകി 

സുംരക്ഷികുകയുും വിളപ്പവടുകാൻ രാകമായവ വിളപ്പവടുെ്നടത്തുകയുും പ്പചയ്യുക. 
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കാർഷികനിർവേശങ്ങൾ 
 

 

പ്പനല്്ല 

 പ്പകായ്ത്തിനു രാകമായി വരുന്ന  പ്പനൽൊടങ്ങളിൽ 

പ്പകായ്യുന്നതിനു രണ്ടാഴച മുൻരായി പ്പവള്ളും വാർത്തു 

കളനയണ്ടതാണ.് ഇങ്ങപ്പന പ്പചയ്യുന്നത് വഴി എല്ലാ 

ോഗത്തുമുള്ള പ്പനല്ല് ഒനര മൂെിപ്പെത്താൻ 

സഹായകമാകുും. 

 

പ്പവള്ളരി വർഗ വിളകൾ 

 പ്പവള്ളരി വർഗ വിളകളായ രാവൽ,  രടവെും,  പ്പവള്ളരി, 

മത്തൻ, കുമ്പളും  തുടങ്ങിയ വിളകൾ കൃ്ി പ്പചയ്യുന്നതിന ്

അനുനയാജയമായ സമയമാണ് പ്പസരറ്ുംബർ  മുതൽ 

ഡിസുംബർ വപ്പരയുള്ള കാെും. 

   ഇതിനാവശയമായ നല്ലയിനും വിത്തുകളുപ്പട  നശഖരണവുും 

നിെപ്പമാരുകെിനുള്ള തയ്യാപ്പറടുെുകളുും  

ആരുംേികാവുന്നതാണ്. 

 

കുരുമുളക് 

 മഴപ്പയ തുടർന്ന് കുരുമുളകിൽ    പ്ദുതവാട്ടനരാഗും കാണാൻ 

സാധ്യതയുണ്ട്. 

  നരാഗും പ്രതിനരാധ്ികുന്നതിനായി 1 % വീരയമുള്ള 

നബാർനഡാ മിപ്ശിതനമാ   നകാെർ ഓക്സി നലാലറഡ് 3 പ്ഗാും 

ഒരു െിറർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിനൊ തളിച്്ച 

പ്പകാടുകുക.  

 ലപ്ടനകാപ്പഡര്മ സമ്പു്് ടീകരിച്ച ചാണകും 1 കിനൊ ഒരു 

തടത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ ഇട്ടു പ്പകാടുകുക. 

 

 


