
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 02.01.2021 03.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0 0 4 0 4 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 31 31 31 31 31 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 25 25 25 25 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 83 83 83 83 83 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 53 53 53 53 53 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 18 16 14 16 12 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 70 70 70 70 90 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   2 5 7 5 8 

ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കൂടിയ താപനില 31 oC വരരയുും കുറഞ്ഞ 

താപനില 25 oC വരരയുും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിളകൾ ര ാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

മാവ ് തുള്ളൻ, 

പുഴുകൾ 

മാവിരന ആക്കമികുന്ന തുള്ളരനയുും പൂകുലരയ ബാധ്ികുന്ന പുഴുകളളയുും 

നിയക്രികുന്നതിനായി 1% അസാഡിറാക്ടിൻ 2ml ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 

ളതാതിൽ തളിച്ചുരകാടുകുക. 

റനല്്ല     രനൽപ്പാടങ്ങളിൽ രനൽരച്ചടിരയ ബാധ്ികുന്ന ളപാളളരാഗും കാണാൻ 

സാധ്യതയുണ്ട്. പാടങ്ങളിൽ രനൽരച്ചടിയുരട കടഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന 

രപാള്ളിയ ളപാലുള്ള പാടുകളാണ് ഈ ളരാഗത്തിൻരറ ലക്ഷണും. ഓലയുരട 

ളപാളയുരട മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ പാടുകൾ ളരാഗും അധ്ികരികുളപാൾ 

ഇലകളിളലകു വയാപികുകയുും ഇലകൾ കരിഞ്ഞു ളപാകുകയുും രെയ്യുന്നു. 

ഈ ളരാഗും ബാധ്ികാതിരികാനുള്ള മുൻകരുതലായി ട്ക്ടളകാരഡർമ 

ഏകറിന് ഒരു കിളലാ എന്ന കണകിൽ ഞാറു പറിച്ചുനട്ടു ഒരാഴ്ചക് ളേഷും 

ട്ജവവളവുമായി കലർത്തി പാടത്തു ഇട്ടുരകാടുകാും. കൂടാരത പറിച്ചു നട്ടു 

ഒരു മാസത്തിനു ളേഷും ഇത് 10 ക്ഗാും ഒരു ലിറ്ററിന് എന്ന ളതാതിൽ തളിച്ച ്

രകാടുകുക. ളരാഗും അധ്ികരികുന്ന സാഹെരയത്തിൽ രക്പാപിരകാണളസാൾ 

1 ml ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ളതാതിൽ തളിച്ചുരകാടുകാവുന്നതാണ്. 

ഇലെുരുട്ടിപ്പുഴു രനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഇലെുരുട്ടിപ്പുഴുവിന്രറ ആക്കമണും കാണാൻ 

സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനു മുൻകരുതലായി പറിച്ചു നട്ടു മൂന്നാമരത്ത ആഴ്ച മുതൽ 

ട്ക്ടളകാക്ഗമ്മ ട്കളലാണിസന്്രറ മുട്ടകാർഡുകൾ 5 ആഴ്ച തുടർച്ചയായി 

ഏകറിന് 2cc എന്ന കണകിൽ വച്ചുരകാടുകുക. ആക്കമണും 

ക്േദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ ബാസിലസ്്സ തുറിഞ്ചിയൻസിസിൻരറ അനുളയാജയമായ 

ള ാർമുളലഷൻ 1g ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ളതാതിൽ േർകര ളെർത്്ത 

തളികുക. അരല്ലങ്കിൽ ളലാറാൻക്ടാനിലിളക്പാൽ 18.5 SC 3ml 10 ലിറ്റർ 

രവള്ളത്തിൽ എന്ന കണകിൽ തളിച്ചുരകാടുകുക. 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന രകന്ദ്രം, പാലക്കാട് 

ര ാൺ: 0466 2212279   ഇമെയിൽ: kvkpalakkad@kau.in 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപരേശക ബുള്ളറ്റിൻ 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുമടയും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്മെയും പാലക്കാട് ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്മെയും രക ള കൃഷിവകുപ്പിന്മെയും സഹകരണവതാറട 

തതതതതതതതതതതതതതതത. 
എ.എ.എസ്. 01/2021 (രവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                           തീയ്യതി: 01.01.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: ബാഷ്പീകരണളതാത് കൂടിയ സാഹെരയമായതിനാൽ വിളകൾക് ആവേയാനുസരണും 

നന നൽകി പുതയിട്ടു സുംരക്ഷികുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 


