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AAS No. 97/2022        06.12.2022 
 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 
2022 

ഡിസംബർ 

07 

2022 

ഡിസംബർ 

08 

2022 

ഡിസംബർ 

09 

2022 

ഡിസംബർ 

10 

2022 

ഡിസംബർ 

11 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 33 33 33 34 34 

കുറഞ്ഞ താപനില  (0C) 19 19 19 20 20 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത(%) 
91 91 91 91 91 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത (%) 
75 75 75 75 75 

കാറ്റിനറ്റ വവഗത(കി.മീ/ 

മണിക്കൂർ) 
3 5 5 6 5 

കാറ്റിനറ്റ രിശ (ഡിദ്ഗി) 340 290 270 340 290 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 3 4 4 2 2 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്്പ 

2022 

ഡിസംബർ  06 

2022 

ഡിസംബർ  07 

2022 

ഡിസംബർ  08 

2022 

ഡിസംബർ  09 

2022 

ഡിസംബർ 10 

മഴ ഇല്ല 

 

വനരിയ മഴ വനരിയ മഴ വനരിയ മഴ വനരിയ മഴ 

 

കാലാവസ്ഥ ഉള്ളടക്കം 

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ കാൊവസ്ഥ റിപ്പാർട്്ട പ്രകാരം, ലകാല്ലം ജില്ലയിൽ വനരിയതും 

സാമാനയം വേരറപ്പട്ടതുമായ മഴ  ലേിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ അനുഭവലപട്ട കൂടിയ താരനിെ 

34.5  ഡിപ്രീ ലെെ്്യയെ ്ആയിരുന്നു. 

ഇന്ത്യ കാൊവസ്ഥ വകുപിന്ലറ  അടുത്ത 5 ദിവെലത്ത കാൊവസ്ഥ 

പ്രവചനംഅനുെരിച്്ച ലകാല്ലം ജില്ലയിൽ ഡിസംബർ 07 മുതൽ ഡിസംബർ 10 വറര 

വനരിയ മഴയ്ക്്ക സാധ്യത. കൂടിയ താരനിെ 340C വലരയും കുറഞ്ഞ താരനിെ   190C 

വലരയും ആകാൻ ൊധ്യത. 

47 -   മത ് കാൊവസ്ഥ ആഴ്ചയുലട (19.11.2022 to 25.11.2022) NDVI നീരീക്ഷണ ഫെപ്രകാരം 

ജില്ലയിലെ വിളകളുലട ഊർജ്ജെ ് നല്ല നിെയിൊണ്. മിനിെ്പ്ടി ഓഫ് ഏർത ്

െയൻെിന്ലറായും ഐ. എം. ഡിയുലടയും SPI ഇൻഡക്സ ് ഫെപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ  2022 

ഒക്വടാബർ 27 മുതൽ 2022 നവംബർ 23 വലര ജില്ലയിൽ മിതമായ ഈർപ്പവും മിതമായ 

വരണ്ട അവസ്ഥയാണ ്അനുഭവലപട്ടിട്ടുള്ളത്. 

 
 

റപാതുനിർവേശങ്ങൾ 

 

താപനിലയിൽ ദരനം രിനം ഉണ്ടാകുന്ന വർധ്നവ് മണ്ണിറല ജലാംശം 

നഷ്ടറപ്പടുന്നതിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട്.മണ്ണിൽ നല്ല ഈർപ്പം ഉള്ളവപ്പാൾ തറന്ന 

പുതയിടീൽ നടത്തി മണ്ണിറല ജലാംശം നഷ്ടറപ്പടാറത സംരക്ഷിക്കുക. 

കരിയിലകൾ, ദവവക്കാൽ, ചകിരി റതാണ്ട്,ആവരണ വിളകൾ മുതലായവ 

ഉപവയാഗിച്ച് കാർഷിക വിളകൾക്ക് പുതയിടീൽ നടത്താവുന്നതാണ്.  
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കാർഷികനിർവേശങ്ങൾ 
 

 

ചീര 

 

 

 

 

 മഴക്കാലത്തും മഞ്ഞു കാലത്തും  

വയാപകമായി ചീരയിൽ കാണാൻ 

സാധ്യതയുള്ള ഒരു വരാഗമാണ് ഇലപ്പുള്ളി 

വരാഗം.  

 

 ഇലകളിൽ റവള്ള നിറവത്താടുകൂടിയ 

റപാട്ടുകൾ ദ്പതയക്ഷറപ്പടുന്നതാണ് ആരംേ 

ലക്ഷണം.  

 

 വരാഗം വരാറത ദ്പതിവരാധ്ിക്കുന്നതിനായി  

പച്ചയും ചുവപ്പും ചീരകൾ ഇടകലർത്തി നടുക, 

 

  

 സയുവഡാവമാണാസ് 20 ദ്ഗാം ഒരു ലിറ്റർ 

റവള്ളത്തിൽ വചർത്ത് 10  രിവസറത്ത 

ഇടവവളകളിലായി തളിച്ച ്റകാടുക്കുക.  

 

 40 ദ്ഗാം പാൽക്കായം 8 ദ്ഗാം അപ്പക്കാരം 32 ദ്ഗാം 

മഞ്ഞൾ റപാടി എന്നിവ 10 ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ 

വചർത്ത ് ഇലകളിൽ തളിച്ച ് റകാടുക്കുന്നതും 

വരാഗ ദ്പതിവരാധ് വശഷിയ്ക്്ക ഉപകരിക്കും. 

 

 വരാഗം  നിയദ്ന്തിക്കുന്നതിനായി പുതിയ 

ചാണകത്തിനറ്റ റതളിഞ്ഞ ലായനിയിൽ 20 

ദ്ഗാം സുവഡാവമാണാസ് ഒരു ലിറ്ററിന ് എന്ന 

വതാതിൽ ഇലകളിൽ തളിച്ച ്റകാടുക്കുക. 

റതങ്ങ് 

 

 

 

 ലതങ്ങിൽ ലകാമ്പൻ ലചല്ലിയുലട ആപ്കമണം 

രൂക്ഷമായി കണ്ടുവരുന്നു. 

 

  ഇവയുലട ആപ്കമണ ഫെമായി വിരിഞ്ഞു 

വരുന്ന കൂപ്മ്പാെകളിൽ 

പ്തിപ്കാണാകൃതിയിെുള്ള മുറിവുകൾ 

കാണാം. 

 

  ഇവലയ നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്നതിനായി ലതങ്ങിൻ 

മണ്ട വൃത്തിയാക്കിയ പ്േ്ം ഓെക്കവിളിൽ  

രാെകീടനാേിനിയായ കാർട്ടാപ് 

ഹൈപ്പ്ഡാപ്ലാഹറഡ ്20 പ്രാം 

 

 അലല്ലങ്കിൽ 0.3 പ്രാം ഫിപ്പ്രാനിൽ 200 പ്രാം  

മണെുമായി പ്ചർത്തിളക്കി മണ്ടയുലട 

ഉൾഭാരത്തുള്ള 2-3 മടെിൻ കവിൾ ഭാരത്തു ഇട്്ട 

ലകാടുക്കുക. 

 ചാണകകുഴികളിെും, ലകാമ്പൻ ലചല്ലിയുലട 

മറ്റു പ്രജനന സ്ഥെങ്ങളിെും ലമറ്റാഹറെിയം 

ഉരപ്യാരിച്ചു ഇവയുലട രുഴുക്കലള 

നീയപ്ന്ത്ിപ്ക്കണ്ടതാണ്. 
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പ്ലാവ ്

 

 

 

 

 റകാല്ലം ജില്ലയുറട വിവിധ് ോഗങ്ങളിൽ 

നിന്നും പ്ലാവ് ഉണങ്ങുന്ന ദ്പശ്നം വളറര 

വയാപകമായി റിവപ്പാർട്്ട റചയ്യുന്നുണ്്ട. 

 ഇതിന്ററ ദ്പധ്ാന കാരണം മണ്ണിലൂറട 

പകരുന്ന പലതരം കുമിളകളാണ്.  

വരാഗ ലക്ഷണം : 

 ഇലകൾ മഞ്ഞളിക്കുകയും റകാഴിയുകയും 

റചടി മുഴുവനായും വാടി ഉണങ്ങുകയും 

റചയ്യുന്നു എന്നതാണ്. 

 സാധ്ാരണയായി വലിയ മരങ്ങളാണ് 

മുഴുവനായും ഉണങ്ങിവപാകുന്നത്.  

 ഇതിനിറട നിയദ്ന്തണം സമവയാചിതമായ 

രീതിയിലാണ് അവലംബിവക്കണ്ടത്.  

    ദ്പതിവരാധ് മാർഗങ്ങൾ   

 മണ്ണിന്ററ ആവരാഗയ പരിപാലനമാണ് 

ഇതിൽ ദ്പധ്ാനമായുള്ളത്.  

 മണ്ണിന്ററ വരാഗദ്പതിവരാധ്വശഷി ദ്പധ്ാനം 

റചയ്യുന്നതിനായി PGPR Mix - II 20gm/ലിറ്റർ 

റവള്ളത്തിൽ കലക്കി തടം കുതിറര 

മണ്ണിറലാഴിക്കുക.  

 ദദ്ടവക്കാറഡരമ് സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച 

ചാണകം മണ്ണിൽ തടത്തിൽ വചർത്ത ്

റകാടുക്കുക എന്നീ കാരയങ്ങൾക്്ക 

ദ്പാധ്ാനയം നൽകണം.  

 വരാഗബാധ് കണ്ടാൽ അടുത്ത ് നിൽക്കുന്ന 

മരങ്ങൾക്്ക രാസ കുമിൾ നാശിനികളായ 

carbendaizim 1g/litre റവള്ളത്തിൽ അറല്ലങ്കിൽ  

SAAF 3g/litre  

 അറല്ലങ്കിൽ Hexaconazole 1ml/litre റവള്ളത്തിൽ 

കലക്കി  ഒരു മീറ്റർ  അകലത്തിൽ കുഴികൾ 

എടുത്ത ് അതിൽ കുതിറര ഒഴിച്ച ്

റകാടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് വരാഗം തടയാൻ 

സഹായിക്കും. 

 

 


