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AAS No. 86/2022 
 
 
 

  

     തീയ്യതി:28.10.2022  
 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 
2022 

ഒക ്ടോബർ 

29 

2022 

ഒക ്ടോബർ 

30 

2022 

ഒക ്ടോബർ 

31 

2022 

നവംബർ   

1 

2022 

നവംബർ   

2 

2022 

ജനുവരി 

02 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 0.2 0.1 2 1 10 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 35 35 35 35 33 

കുറഞ്ഞ താപനില  (0C) 20 20 20 20 21 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത(%) 

88 88 88 88 88 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത (%) 

65 65 65 65 65 

കാറ്റിന്ററ വവഗത(കി.മീ/ 

മണിക്കൂർ) 

2 2 2 2 2 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 340 70 50 50 270 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 5 7 8 8 8 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്പ് 

2022 

ഒക ്ടോബർ 

28 

2022 

ഒക ്ടോബർ 

29 

2022 

ഒക ്ടോബർ 

30 

2022 

ഒക ്ടോബർ 

31 

2022 

നവംബർ   

1 

വനരിയതും 

സാമാനയം 

വേരറപ്പട്ടതുമായ 

മഴ   
 

വനരിയതും 

സാമാനയം 

വേരറപ്പട്ടതുമായ 

മഴ   

ഒറ്ററപ്പട്ട 

ശക്തവുമായ മഴ 

 
 

ഒറ്ററപ്പട്ട 

ശക്തവുമായ മഴ 

ഒറ്ററപ്പട്ട 

ശക്തവുമായ മഴ 

 

കാലാവസ്ഥ ഉള്ളടക്കം 

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ കോെോവസ്ഥ റി്പോർട്ട  പ്രകോരം, ലകോല്ലം ജില്ലയിൽ വനരിയതും 

സാമാനയം വേരറപ്പട്ടതുമായ മഴ  ലേിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ അനുഭവലപട്ട കൂടിയ തോരനിെ 34.6  

ഡിപ്രീ ലെെ ് യയെ  ആയിരുന്നു. 

ഇന്ത്യ കോെോവസ്ഥ വകുപിന ലറ  അടുത്ത 5 ദിവെലത്ത കോെോവസ്ഥ പ്രവചനം 

അനുെരിച്ച  ലകോല്ലം ജില്ലയിൽ        ഒക ്ടോബർ 28, 29  തീയതികളിൽ  ്നരിയതും 

െോമോനയം ്ഭദലപട്ടതുമോയ മഴയ കു (രച്ച അലെർട  ) ഒക്വടാബർ 30  മുതൽ നവംബർ 1 വറര 

ഒറ്ററപ്പട്ട ശക്തവുമായ മഴക്്ക (മഞ്ഞ അലെർട ) െോധ്യത. കൂടിയ തോരനിെ 350C വലരയും 

കുറഞ്ഞ തോരനിെ   200C വലരയും ആകോൻ െോധ്യത. 

42 -   മത  കോെോവസ്ഥ ആഴ്ചയുലട (15.10.2022 to 21.10.2022) NDVI നീരീക്ഷണ ഫെപ്രകോരം 

ജില്ലയിലെ വിളകളുലട ഊർജ്ജെ  നല്ല നിെയിെോണ . മിനിെ പ്ടി ഓഫ  ഏർത  

െയൻെിന ലറോയും ഐ. എം. ഡിയുലടയും SPI ഇൻഡക്സ  ഫെപ്രകോരം കഴിഞ്ഞ  2022 

ലെപ്തംബർ 29 മുതൽ 2022 ഒക്വടാബർ 26 വലര ജില്ലയിൽ മിതമായ ഈർപ്പവും മിതമായ 

വരണ്ട അവസ്ഥയോണ  അനുഭവലപട്ടിട്ടുള്ളത . 
 

റപാതുനിർവേശങ്ങൾ 

 വരും രിവസങ്ങളിൽ ഇടിവയാടു കൂടിയ  മഴറപയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ഉച്ചക്ക് വശഷം തുറസായ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ കാർഷിക ദ്പവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റും ഏർറപ്പട്ടിക്കുന്നവർ ദ്പവതകം  റദ്ശേിക്കുക. 

 തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കന്നുകാലികറള വമയാനായി വിടുന്നത ്ഈ സമയങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കുക. 

 കന്നുകാലികറള ഉറപ്പുള്ള വമൽക്കുരക്കടിയിൽ പാർപ്പിക്കുക. 

 റതാഴുത്തിൽ റവള്ളറക്കട്ട്   നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുകയും തീറ്റ ഈർപ്പം നിൽക്കാറത 

സൂക്ഷിക്കുകയും റെയ്യുക. 

 കീടനാശികവളാ വളദ്പവയാഗങ്ങവളാ കഴിവതും റതളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാദ്തം തളിക്കുക. 

 കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ൊലുകൾ കീറി നീർവാഴ്ച  സൗകരയം ഒരുവക്കണ്ടതാണ്. 
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കാർഷികനിർവേശങ്ങൾ 
 

 

ലനല്ല  

 

 മുണ്ടകൻ കൃഷിക്്ക തയാററടുക്കുന്ന 

കർഷകർ ജൈവവളം വെർത്ത് ഉഴുതു 

തയാറാക്കിയ റനൽ വയലുകളിൽ വനഴ്സറി 

നിന്നുള്ള ഞാറുകൾ പറിച്ചു 

നടാവുന്നതാണ്.  

 

 നടുന്ന സമയം മുളപ്പിച്ച വവരുകൾ 

chlorpyriphos (ഒരു മില്ലിലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ) 

റവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച  ലായനിയിൽ  

മുക്കിറവച്ചതിനു വശഷം നടാവുന്നതാണ്. 

 

 

 

പച്ചക്കറി വിളകൾ (തക്കാളി, വഴുതന, മുളക്) 

 

 തക്കാളി, വഴുതന, മുളക് എന്നീ വിളകളിൽ 

ബാക്റ്റീരിയൽ വരാഗം വളറര അധ്ികം 

കാണുന്ന സാഹെരയത്തിൽ മുൻ 

കരുതലായി, 

 നീർവാർച്ച ഉറപ്പാക്കുക. 

 സൂരയ ദ്പകാശ ലേയത ഉറപ്പാക്കുക. 

 വരാഗം വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്ലീച്ചിങ ്

റപൗഡർ ഉപവയാഗിച്ചു അണുനശീകരണം  

നടത്തുക. 

 ജദ്ടവക്കാറഡര്മ സംബുഷ്ട്ടീകരിച്ച  

ജൈവവളം ഉപവയാഗിവക്കണ്ടതാണ്.  

 ജതകൾ നടുന്നതിനു മുൻപ് 

സയൂവഡാവമാണസ് ലായനിയിൽ മുക്കി 

നവടണ്ടതുമാണ്.  

 അതിനു വശഷം പച്ച ൊണക റതളിയിൽ  (1 

കിവലാദ്ഗാം പച്ചച്ചാണകം 10  ലിറ്റർ 

റവള്ളത്തിൽ കലക്കുക)  20ദ്ഗാം 

സയൂവഡാവമാണസ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന 

വതാതിൽ റെടികളുറട െുവട്ടിൽ 

ഒഴിക്കുകയും ഇലകളിൽ തളിക്കുകയും 

റെയ്യാം. 

 വരാഗം ബാധ്ിച്ച റെടിയിൽ  1 % വബാർവഡാ 

മിദ്ശിതം അറല്ലങ്കിൽ 3 ദ്ഗാം വകാപ്പർ ഓക്സി 

വലാജറഡ് ഒരു ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ കലക്കി 

തടം കുതിറര ഒഴിച്്ച റകാടുക്കുക. 

 

 
 

 


