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AAS No. 88/2022        04.11.2022 
 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 
2022 

നവംബർ 

05 

2022 

നവംബർ 

06 

2022 

നവംബർ 

07 

2022 

നവംബർ   

08 

2022 

നവംബർ   

09 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 12 4 2 1 0.1 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 33 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില  (0C) 20 21 21 21 21 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത(%) 
93 93 93 93 93 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത (%) 
78 78 78 78 78 

കാറ്റിനറ്റ വവഗത(കി.മീ/ 

മണിക്കൂർ) 
2 2 2 2 2 

കാറ്റിനറ്റ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 230 230 210 360 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 8 8 8 6 4 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്്പ 

2022 

നവംബർ  4 

2022 

നവംബർ 5 

2022 

നവംബർ  6 

2022 

നവംബർ  7 

2022 

നവംബർ 8 

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 34  ഡിപ്രീ 

ലെെ്്യയെ് ആയിരുന്നു. 

ഇന്ത്യ കാൊവസ്ഥ വകുപിനല്റ  അടുത്ത 5 ദിവെലത്ത കാൊവസ്ഥ പ്രവചനം അനുെരിച്ച ്

ലകാല്ലം ജില്ലയിൽ  നവംബർ 4,5 തീയതികളിൽ ഒറ്ററപ്പട്ട ശക്തവുമായ മഴക്്ക (മഞ്ഞ അലെർട്), 

നവംബർ 6 മുതൽ നവംബർ 8  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 

 

 നവംബർ മാസത്തിറല ആരയ രണ്ടാഴച്ചകൾ  കാവേജ്, 

വകാളിഫ്ലവർ തുടങ്ങിയ ശീതകാല പച്ചക്കറി 

വിളകൾ ദ്പധ്ാന കൃഷിയിടത്തിവലക്്ക പറിച്ചു 

നടുന്നതിനു അനുവയാജയമായ സമയമാണ്.  

 ഒകവ്ടാബർ ആരയ വാരത്തിൽ വിത്തിട്ടു മുളപ്പിച്ച 

തതകളിൽ നിന്നും 30 രിവസം ദ്പായമായതും  4 

മുതൽ 5 ഇല പരുവം എത്തിയതുമായ തതകൾ 

ആണ് ദ്പധ്ാന കൃഷിയിടത്തിവലവക്കാ 

വദ്ഗാബാഗിവലവക്കാ പറിച്ചുനടീലിനായി 

ഉപവയാഗിവക്കണ്ടത്.   

 പറിച്ചു നടീലിനായി നിലറമാരുക്കൽ  പൂർത്തിയായ 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ 30 cm ഉയരത്തില് വരമ്പുകൾ  

വകാരി അതില് രണ്ടു വരികൾ തമ്മിൽ 60 

റസനറ്ിമീറ്ററും  രണ്ടു റെടികൾ       തമ്മിൽ 45 - 60 

റസനറ്ീമീറ്ററും  അകലത്തിൽ   തതകൾ  പറിച്ചു 

നടാവുന്നതാണ്. 

 വദ്ഗാബാഗിലാണ് നടുന്നറതങ്കിൽ നട്ട റെടികൾ  3 - 4 

രിവസം തണലിൽ വച്ചതിനു വശഷം നല്ല റവയിൽ  

കിട്ടുന്ന സ്ഥലവത്തക്്ക മാറ്റി  റവക്കണം. 

 

 

ലനല്ല് 

 

 വരും ദിവെങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും  

കാറ്റിനും ൊധ്യതയുള്ളതിനാൽ ലനൽപാടങ്ങളിൽ 

ബണ്ടുകൾ തുറന്നും ചാെുകൾ കീറിയും ശരിയായ 

നീർവാർച്ചാ ൌകരയം ഒരുക്കണം.  

 കാൊവസ്ഥ അനുകൂെമാകുന്നതുവലര വളം, 

കീടനാശിനി പ്രപ്യാരം തുടങ്ങിയ കാർ്ിക 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ച ് ദിവെപ്ത്തക്്ക 

മാറ്റിലവക്കുക. 
 

കന്നുകാെികളിലെ എെിപനി പ്രധ്ിപ്രാധ് മാർരങ്ങൾ. 

 എെിപനിയുലട പ്രധ്ിപ്രാധ് കുത്തിലവപ് 

നായകളിൽ മാപ്തമാണ് െഭയമാകുന്നത്. 

 മഴക്കാെത്ത ് എെി മൂപ്തത്തിെൂലട പ്രാരം രകരാൻ 

ൊധ്യതയുള്ളതിനാൽ കുടിലവള്ളം, ഭക്ഷണം 

എന്നിവ വൃത്തിയായി അടച്ചു െൂക്ഷിക്കുക 

 എെികളുലട ആപ്കമണം തടയാൻ ലതാഴുത്തും 

രരിെരവും വൃത്തിയായി െൂക്ഷിക്കുകയും 

ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും ചപു ചവറുകളും 

വൃത്തിയായി െംസ്കരിക്കുകയും ലചയ്യുക  

 വളർത്തു മൃരങ്ങളുലട തീറ്റ െൂക്ഷിക്കുന്ന 

മുറികളിൽ എെിലക്കണികൾ, എെിവി്ം 

മുതൊയവ ഉരപ്യാരിക്കുന്നത് കർശനമാക്കുക. 

 

 
 


