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AAS No. 90/2022        11.11.2022 
 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 
2022 

നവംബർ 

12 

2022 

നവംബർ 

13 

2022 

നവംബർ 

14 

2022 

നവംബർ   

15 

2022 

നവംബർ   

16 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 4 3 5 2 5 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 33 33 31 31 31 

കുറഞ്ഞ താപനില  (0C) 20 20 20 20 21 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത(%) 
90 90 90 90 90 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത (%) 
77 77 77 77 77 

കാറ്റിനറ്റ വവഗത(കി.മീ/ 

മണിക്കൂർ) 
2 3 2 2 2 

കാറ്റിനറ്റ രിശ (ഡിദ്ഗി) 70 270 150 130 130 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 8 7 8 8 4 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്്പ 

2022 

നവംബർ  11 

2022 

നവംബർ 12 

2022 

നവംബർ  13 

2022 

നവംബർ  14 

2022 

നവംബർ 15 

ഒറ്ററപ്പട്ട 

ശക്തമായ മഴ 

 

ഒറ്ററപ്പട്ട 

ശക്തമായ 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 33.6 ഡിപ്രീ 

ലെെ്്യയെ് ആയിരുന്നു. 

ഇന്ത്യ കാൊവസ്ഥ വകുപിനല്റ  അടുത്ത 5 ദിവെലത്ത കാൊവസ്ഥ പ്രവചനം അനുെരിച്ച ്

ലകാല്ലം ജില്ലയിൽ  നവംബർ 11,12 തീയതികളിൽ ഒറ്ററപ്പട്ട ശക്തവുമായ മഴക്്ക (മഞ്ഞ അലെർട്), 

നവംബർ 13 മുതൽ നവംബർ 15  വറര വനരിയതും സാമാനയം വേരറപ്പട്ടതുമായ മഴക്കും ൊധ്യത. 

കൂടിയ താരനിെ 330C വലരയും കുറഞ്ഞ താരനിെ   200C വലരയും ആകാൻ ൊധ്യത. 

43 -   മത് കാൊവസ്ഥ ആഴ്ചയുലട (22.10.2022 to 28.10.2022) NDVI നീരീക്ഷണ ഫെപ്രകാരം ജില്ലയിലെ 

വിളകളുലട ഊർജ്ജെ് നല്ല നിെയിൊണ്. മിനിെ്പ്ടി ഓഫ് ഏർത് െയൻെിനല്റായും ഐ. എം. 

ഡിയുലടയും SPI ഇൻഡക്സ ് ഫെപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ  2022 ഒകവ്ടാബർ 06 മുതൽ 2022 നവംബർ 02 

വലര ജില്ലയിൽ മിതമായ ഈർപ്പവും മിതമായ വരണ്ട അവസ്ഥയാണ് അനുഭവലപട്ടിട്ടുള്ളത്. 
 

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 
 

 

ശീതകാെ രച്ചക്കറി വിളകൾ 

 

 ശീതകാെ രച്ചക്കറിവിളകളായ കാപ്േജ്, 

പ്കാളിഫ്ലവർ എന്നിവ രറിച്ചു നട്്ട ഏഴു 

ദിവെത്തിനുപ്ശ്ം ആദയ വളപ്രപ്യാരം 

നടപ്ത്തണ്ടതാണ്. 

  ഒരു ലെന്റിപ്െക്ക് 650 പ്രാം യൂറിയ, 2 

കിപ്ൊപ്രാം രാജ് പ്ഫാെ്, 400 പ്രാം MOP എന്നീ 

അളവിൊണ് വളപ്രപ്യാരം നടപ്ത്തണ്ടത്.    

 
 

കശുമാവ ്

 

 

 കശുമാവ് തളിർക്കുകയും പൂക്കുകയും 

കായ പിടിക്കുകയും റെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ 

വതയില റകാതുകിന്ററ രൂക്ഷമായ 

ആദ്കമണം കണ്ടുവരുന്നു. 

  ആയതിനാൽ മൂന്നു തവണയായി 

കശുമാവിൻ വതാട്ടങ്ങളിൽ 

മുൻകരുതലുകൾ എടുവക്കണ്ടതാണ്.  

 ഒക്വടാബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ ്

കശുമാവ് തളിർക്കുന്നത് ഇവപ്പാൾ കശുമാവ് 

തളിരിടുന്ന സമയമായതിനാൽ  ഇതിറന 

ദ്പധ്ിവരാധ്ിക്കുന്നതിനും,  

 അറത തുടർന്നുള്ള  കമ്പുണക്കറത 

 നിയദ്ന്തിക്കുന്നതിനുമായി ജൈവ 

രീതിയിൽ റപാൻകാമിയാ എണ്ണ 2 % 

വീരയത്തിൽ ഉപവയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

 വതയില റകാതുകിന്ററ ആദ്കമണവും 

കമ്പുണക്കവും രൂക്ഷമായി കണ്ടുവരുന്ന 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇക്കാലിപ്സ്  2ml ഉം വകാപ്പർ 

ഒക്ക്സി വലാജറഡ് 3 ദ്ഗാം ഒരു ലിറ്റർ 

റവള്ളത്തിൽ വെർത്തു തളിക്കാവുന്നതാണ്. 

 രാസ കീടനാശിനികൾ ഉപവയാഗിക്കുവമ്പാൾ 

സവീകരിവക്കണ്ട സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങളും 

അവലംബിച്ചു വവണം കീടനാശിനികൾ 

തളിക്കാൻ.  

 

 

 

 


