
  

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 16.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 19.09.2020 20.09.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 10 8 10 15 15 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 29 29 29 29 29 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 98 98 98 98 98 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 85 85 85 85 85 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 10 10 10 10 12 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 250 270 270 270 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   7 8 8 8 8 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ സാമാന്യും ഭേദപ്പെട്ട മഴയ്ക് സാധ്യത. കൂടിയ താപന്ില 29 oC  ആയി ത ടര ും.  

വിളകൾ വരാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

പ്പന്ല്്ല  

 

കളന്ിയന്ത്രണും രണ്ാും വിള ന്ത്ടാൻസ് പ്ലാന്്റർ ഉപഭയാഗിച്ച ്ന്ട കയാപ്പണങ്കിൽ കളന്ിയന്ത്രണും 

ഭകാഭണാവീഡർ ഉപഭയാഗിച്ച് എള െത്തിൽ ന്ടത്ത വാൻ സാധ്ിക ും. 

പ്പന്ല്പാടങ്ങളിപ്പല കളന്ിയന്ത്രണത്തിന്ായി ഞാറ  പറിച്ച  ന്ട്ട  5 

ദിവസത്തിന് ള്ളിൽ ഭലാണ്ാക്സ് പവർ എന്ന കളന്ാശിന്ി ഒര  ഏകറിന്് 4 

കിഭലാന്ത്ഗാും എന്ന ഭതാതിൽ ഇട്ട  പ്പകാട ക ക. പറിച്ച  ന്ട്ട് 20 മ തൽ 25 

ദിവസമായ പ്പന്ൽൊടങ്ങളിൽ കളന്ശീകരണത്തിന്ായി ബിസ്പപരിബാക് 

ഭസാഡിയും (ഭന്ാമിന്ീഭഗാൾഡ്) എന്ന കളന്ാശിന്ി ഒര  ഏകറിന്് 220 ml 200 

ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ കലകി തളിച്ച് പ്പകാട ക ക. 

പ്പന്ല്്ല 

 

ക ഴൽെ ഴ  പ്പന്ല്ലിപ്പല ക ഴൽെ ഴ വിന്്പ്പറ ആന്ത്കമണും തടയ ന്നതിന്ായി പാടത്ത  കയർ 

വലിച്ച  ക ഴൽ തള്ളിയിട്ടതിന്  ഭശഷും പ്പവള്ളും വാർത്ത  കളയ ക. പ്പവള്ളും 

പ്പകട്ടി ന്ിൽക ന്ന പാടങ്ങളിൽ 25 കിഭലാന്ത്ഗാും അറകപ്പൊടി, ഒര  ലിറ്റർ 

മപ്പെെ അപ്പല്ലങ്കിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ എന്നിവയ പ്പട മിന്ത്ശിതും ഒര  ഏകർ 

പാടത്തിന്  75 കിഭലാ അറകപ്പൊടി എന്ന കണകിൽ ഇട്ട പ്പകാട ക ക.  

പ്പവണ് ഇലെ ള്ളി  
ഭരാഗും 

പ്പവണ്യിൽ വരാൻ സാധ്യതയ ള്ള ഇലെ ള്ളി ഭരാഗത്തിപ്പന്തിരായി 20 ന്ത്ഗാും 

പന്ത്ടഭകാപ്പഡർമ ഒര  ലിറ്റർ പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന ഭതാതിൽ തളിച്ച് 

പ്പകാട ക ക. കീടന്ാശിന്ികളായ മാഭങ്കാപ്പസബ് (3 ന്ത്ഗാും ഒര  ലിറ്റർ 

പ്പവള്ളത്തിൽ) അപ്പല്ലങ്കിൽ പ്പടബ പ്പകാണാഭസാൾ (1ml ഒര  ലിറ്റർ 

പ്പവള്ളത്തിൽ എന്ന ഭതാതിൽ) എന്നിവയിൽ ഏപ്പതങ്കില ും തളിച്ച ്

പ്പകാട കാവ ന്നതാണ്. 

പ്പവള്ളരിവർഗ്ഗ 

വിളകൾ 

മൃദുര ോമപ്പൂപ്പൽ മഴക്കോലങ്ങളിൽ വെള്ള ിെർഗ്ഗ െിളകളിൽ െ ോൻ സോധ്യതയുള്ള 

ര ോഗമോണ് മൃദുര ോമപ്പൂപ്പൽ. ര ോഗം  ശ്രദ്ധയിൽവപ്പട്ടോൽ വശ്രോരിവെബ് 70 WP 

2.5 ശ്ഗോം ഒ ു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അവെങ്കിൽ മോരങ്കോവസബ് 75 WP 3  ശ്ഗോം ഒ ു 

ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന രതോതിൽ തളിച്ച് വകോടുക്കുക. 

വകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന വകദ്രം, പാലക്കാട ്

വ ാൺ: 0466 2212279   ഇറമയിൽ: kvkpalakkad@kau.in 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപവരശക ബുള്ളറ്റിൻ 

വകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുറടയും ഇന്തയൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്ററയും പാലക്കാട ്ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്ററയും വകരള കൃഷിവകുപ്പിന്ററയും സഹകരണവത്താറട തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

എ.എ.എസ്. 53/2020 (റ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                          തീയ്യതി:15.09.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവ നം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: സ് ഭന്ത്പയിങ്ങ ും വളന്ത്പഭയാഗവ ും കഴിവത ും പ്പതളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാന്ത്തും 

പ്പെയ്യ ക. കീടഭരാഗ ന്ിയന്ത്രണും സമീപത്ത ള്ള കർഷകർ കൂട്ടായ ന്ത്പവർത്തന്ത്തിലൂപ്പട പ്പെയ്യ ന്നത് വീണ് ും 

ഭരാഗും ബാധ്ിക ന്നത  ഇല്ലാതാകാൻ കഴിയ ും. 

 കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


