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AAS No. 92/2022        18.11.2022 
 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 
2022 

നവംബർ 

19 

2022 

നവംബർ 

20 

2022 

നവംബർ 

21 

2022 

നവംബർ   

22 

2022 

നവംബർ   

23 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 5 0.2 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 33 34 34 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില  (0C) 20 21 21 21 21 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത(%) 
86 86 86 86 86 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത (%) 
70 70 70 70 70 

കാറ്റിനറ്റ വവഗത(കി.മീ/ 

മണിക്കൂർ) 
3 3 2 2 2 

കാറ്റിനറ്റ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 230 250 320 320 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 6 4 3 2 2 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്്പ 

2022 

നവംബർ  18 

2022 

നവംബർ 19 

2022 

നവംബർ  20 

2022 

നവംബർ  21 

2022 

നവംബർ 22 

വനരിയതും 

സാമാനയം 

വേരറപ്പട്ടതുമായ  

 
 

വനരിയ മഴ 

 

 

മഴ ഇല്ല 

 

മഴ ഇല്ല മഴ ഇല്ല 

 

കാലാവസ്ഥ ഉള്ളടക്കം 

 

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ കാൊവസ്ഥ റിപ്പാർട്്ട പ്രകാരം, ലകാല്ലം ജില്ലയിൽ വനരിയതും സാമാനയം 

വേരറപ്പട്ടതുമായ മഴ  ലേിച്ചിട്ടുണ്്ട. ജില്ലയിൽ അനുഭവലപട്ട കൂടിയ താരനിെ 33.5 ഡിപ്രീ 

ലെെ്്യയെ് ആയിരുന്നു. 

ഇന്ത്യ കാൊവസ്ഥ വകുപിനല്റ  അടുത്ത 5 ദിവെലത്ത കാൊവസ്ഥ പ്രവചനം അനുെരിച്ച ്

ലകാല്ലം ജില്ലയിൽ  നവംബർ 18നു വനരിയതും സാമാനയം വേരറപ്പട്ടതുമായ മഴക്കും  നവംബർ 19  

നു വനരിയ മഴക്കും സാധ്യത. കൂടിയ താരനിെ 340C വലരയും കുറഞ്ഞ താരനിെ   200C വലരയും 

ആകാൻ ൊധ്യത. 

45 -   മത് കാൊവസ്ഥ ആഴ്ചയുലട (05.1.2022 to 11.11.2022) NDVI നീരീക്ഷണ ഫെപ്രകാരം ജില്ലയിലെ 

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

ഡിയുലടയും SPI ഇൻഡക്സ ് ഫെപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ  2022 ഒകവ്ടാബർ 20 മുതൽ 2022 നവംബർ 16 

വലര ജില്ലയിൽ മിതമായ ഈർപ്പവും മിതമായ വരണ്ട അവസ്ഥയാണ് അനുഭവലപട്ടിട്ടുള്ളത്. 
 

റപാതുനിർവേശങ്ങൾ 

 വളപ്രപ്യാരം കീടനാശിനി പ്രപ്യാരം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുകൂെ 

കാൊവസ്ഥയ്കനുെരിച്്ച നടത്താവുന്നതാണ്.  

 മരുന്ന് തളി നടത്തുപ്പാൾ അതിരാവിലെപ്യാ വവകുപ്ന്നരങ്ങളിപ്ൊ ലവയിൽ 

താഴ്ന്നു നിൽകുന്ന െമയങ്ങളിൽ അനുവർത്തികുവാൻ പ്ശദ്ധികുക.  

 വളപ്രപ്യാരം നടത്തിയ പ്ശ്ം നന ഉറപാകുകയും ലചയ്യുക.  
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കാർഷികനിർവേശങ്ങൾ 
 

 

െവാള 

 

 

 

 

 

 ശീതകാെ രച്ചകറി വിളയായ െവാള 

കൃ്ിയ്കായി  തയ്യാലറടുകുന്ന കർ്കർ  45 

മുതൽ 60 ദിവെം പ്രായമായതും 0.6 ലെ.മീ  

മുതൽ 0.8 ലെ.മീ വലര വണ്ണവും  15 

ലെനറ്ിനമീറ്റർ വലര ഉയരവും ഉള്ള  വതകൾ 

നഴ്സറിയിൽ നിന്നും പ്രധ്ാന കൃ്ിയിടത്തിപ്െക് 

ഡിെംബർ ആദയ വാരപ്ത്താലട രറിച്ചു 

നപ്ടണ്ടതാണ്. 

 15 ലെന്റിുമീറ്ററിനു മുകളിൽ  ഉയരമുള്ള 

വതകളുലട തെപ് നുള്ളി ലകാടുത്തതിനു 

പ്ശ്ം രറിച്ചു നടീെിനായി അവ 

ഉരപ്യാരികുക. 

 രകെിനല്റ  വദർഘ്യവും ചൂടും കുറഞ്ഞു 

നിൽകുന്ന െമയത്താണ്  െവാള രറിച്ചു 

നപ്ടണ്ടത്. 

 നടുന്ന െമയത്തു തണുപ് കാൊവസ്ഥയും 

വിളലവടുപിനല്റന  െമയത്തു ചൂടുള്ള 

കാൊവസ്ഥയുമാണ് ലരാതുലവ െവാള 

കൃ്ിയ്ക്  ആവശയം. 

വശതയ കാെ െംരക്ഷണം മുട്ടപ്കാഴികളിൽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ശശതയകാലത്്ത മുട്ടയുൽപ്പാരനം 

കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ 

കൂട്ടിനുള്ളിൽ 16 മണിക്കൂർ ബൾബ് 

റവളിച്ചം ഉറപ്പാക്കുക.  

 വകാഴിത്തീറ്റയിൽ ഫംഗൽ ബാധ് 

ഏൽക്കാറത വൃത്തിയായി അടച്ചു 

സൂക്ഷിക്കുക.  

 തീറ്റ നൽകിയ വശഷം മാദ്തം കുടിറവള്ളം 

ലേയമാക്കുക.  

 ശവറസ ് വരാഗങ്ങൾറക്കതിരായ 

വാക് സിവനഷൻ ശശതയകാലത്്ത 

നിർബന്ധമായും ഉറപ്പാക്കുക.  

 ബാക്റ്റീരിയൽ വരാഗങ്ങളായ 

സാൽറമാണവല്ലാസിസ്, 

വകാസീഡിവയാസിസ് എന്നിവ തടയാൻ 

ആനറ്ിബവയാട്ടിക്കുകൾ  കരുതുക. 

 


