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AAS No. 89/2022        08.11.2022 
 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 
2022 

നവംബർ  

08 

2022 

നവംബർ 

09 

2022 

നവംബർ 

10 

2022 

നവംബർ 

11 

2022 

നവംബർ 

12 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 8 7 7 6 0.4 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 33 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില  (0C) 21 20 20 21 21 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത(%) 
91 91 91 91 91 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത (%) 
74 74 74 74 74 

കാറ്റിനറ്റ വവഗത(കി.മീ/ 

മണിക്കൂർ) 
2 2 2 2 2 

കാറ്റിനറ്റ രിശ (ഡിദ്ഗി) 230 20 20 90 340 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 5 8 7 6 5 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്്പ 

2022 

നവംബർ  7 

2022 

നവംബർ 8 

2022 

നവംബർ  9 

2022 

നവംബർ  10 

2022 

നവംബർ11 

വനരിയതും 

സാമാനയം 

വേരറപ്പട്ടതുമായ 

മഴ   
 

വനരിയതും 

സാമാനയം 

വേരറപ്പട്ടതുമായ 

മഴ   

വനരിയതും 

സാമാനയം 

വേരറപ്പട്ടതുമായ 

മഴ   

 
 

വനരിയതും 

സാമാനയം 

വേരറപ്പട്ടതുമായ 

മഴ   

വനരിയതും 

സാമാനയം 

വേരറപ്പട്ടതുമായ 

മഴ   

 

കാലാവസ്ഥ ഉള്ളടക്കം 

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ കാൊവസ്ഥ റിപ്പാർട്്ട പ്രകാരം, ലകാല്ലം ജില്ലയിൽ വനരിയതും 

സാമാനയം വേരറപ്പട്ടതുമായ മഴ  ലേിച്ചിട്ടുണ്്ട. ജില്ലയിൽ അനുഭവലപട്ട കൂടിയ താരനിെ 34.2  

ഡിപ്രീ ലെെ്്യയെ് ആയിരുന്നു. 

ഇന്ത്യ കാൊവസ്ഥ വകുപിന്ലറ  അടുത്ത 5 ദിവെലത്ത കാൊവസ്ഥ പ്രവചനം 

അനുെരിച്്ച ലകാല്ലം ജില്ലയിൽ  നവംബർ 7 മുതൽ നവംബർ 11 വറര വനരിയതും സാമാനയം 

വേരറപ്പട്ടതുമായ മഴക്്ക ൊധ്യത. കൂടിയ താരനിെ 330C വലരയും കുറഞ്ഞ താരനിെ   200C 

വലരയും ആകാൻ ൊധ്യത. 

44 -   മത ് കാൊവസ്ഥ ആഴ്ചയുലട (29.10.2022 to 04.11.2022) NDVI നീരീക്ഷണ ഫെപ്രകാരം 

ജില്ലയിലെ വിളകളുലട ഊർജ്ജെ ് നല്ല നിെയിൊണ്. മിനിെ്പ്ടി ഓഫ് ഏർത ്

െയൻെിന്ലറായും ഐ. എം. ഡിയുലടയും SPI ഇൻഡക്സ ് ഫെപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ  2022 

ഒകവ്ടാബർ 06 മുതൽ 2022 നവംബർ 02 വലര ജില്ലയിൽ മിതമായ ഈർപ്പവും മിതമായ വരണ്ട 

അവസ്ഥയാണ് അനുഭവലപട്ടിട്ടുള്ളത.് 
 

റപാതുനിർവേശങ്ങൾ 

 വരും രിവസങ്ങളിൽ ഇടിവയാടു കൂടിയ  മഴറപയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ഉച്ചക്ക് വശഷം തുറസായ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ കാർഷിക ദ്പവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റും ഏർറപ്പട്ടിക്കുന്നവർ ദ്പവതകം  റദ്ശേിക്കുക. 

 തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കന്നുകാലികറള വമയാനായി വിടുന്നത് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കുക. 

 കന്നുകാലികറള ഉറപ്പുള്ള വമൽക്കുരക്കടിയിൽ പാർപ്പിക്കുക. 

 റതാഴുത്തിൽ റവള്ളറക്കട്്ട   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 
 
 

തണ്ണിമത്തൻ 

 

 

 

 

 നവംബർ മുതൽ ഏദ്പിൽ വറരയുള്ള 

കാലമാണ് തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിക്ക ്

ഏറ്റവും അനുവയാജ്യമായ സമയം.  

 തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയ്ക്കായുള്ള 

വിത്ത്  (ആർക്കാമുത്ത്, 

അർക്കവജ്യാതി- (നാടൻ ഇനം) 

 കുരുവില്ലാറത ഹൈദ്ബിഡ് 

ഇനത്തിറല വശാണിമ, സവർണ്ണ 

ഇവയിവലക്ക് പരാഗണം 

നടത്താനായി ഷുഗർ വബബി)  

വശഖരണവും  

 മറ്റു മുറന്നാരുക്കങ്ങളും ഇവപ്പാൾ 

മുതൽ ആരംേിക്കാവുന്നതാണ്.  

 ഒരു റസന്റിവലക്ക് 12  ഹതയും , ഒരു 

കുഴിക്ക് 2 ഹതയും വവണം. 

 

 

പയർ 

 

 

 

 

 

 

 

 മുണ്ടകൻ കൃഷി റെയ്യാത്ത 

റനൽപാടങ്ങളിലും മറ്റു 

കൃഷിയിടങ്ങളിലും പയർ കൃഷി 

റെയ്യാൻ അനുവയാജ്യമായ സമയമാണ് 

ഇവപ്പാൾ.  

 എല്ലാവിധ് പയർ വർഗ വിളകളുറടയും 

വിത്്ത വിതയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ ്

വിത്തുകൾ ഹറവസാബിയം എന്ന ഹജ്വ 

വളവുമായി സംവയാജ്ിപ്പിച്ച വശഷം 

വിതയ്ക്കുകയാറണങ്കിൽ 15 - 20 % വറര 

ഉത്പാരനത്തിൽ വർദ്ധനവ ് ലേിക്കാൻ 

കാരണമാകും.  

 5 മുതൽ 10 കിവലാദ്ഗാം വറര   വിത്തുകൾ 

പരിെരിക്കുന്നതിനു   500 ദ്ഗാം 

ഹറവസാബിയവത്താറടാപ്പം  

 ആവശയമായ റവള്ളവമാ അറല്ലങ്കിൽ 

തവല രിവസറത്ത കഞ്ഞിറവള്ളവമാ 

കൂട്ടിവച്ചർത്തു അതിവലക്്ക വിത്തുകൾ 

മുക്കി റവച്ച വശഷം  

 വനരിട്്ട റവയിൽ ഏൽക്കാത്ത തണലുള്ള 

സ്ഥലങ്ങളിൽ െണച്ചാക്കിൽ വിത്തുകൾ 

നിരത്തി ഉണക്കിയ വശഷം റപറട്ടന്ന് 

തറന്ന വിതയ്ക്കുകയാണ് റെവയ്യണ്ടത്. 

 കഞ്ഞി റവള്ളത്തിൽ ഹറവസാബിയം 

വെർക്കുന്നത ് വഴി വിത്തുകളിൽ 

ഹറവസാബിയം നല്ല രീതിയിൽ 

ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സൈായിക്കും. 

 

 


