
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 10 15 5 2 2 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 30 31 31 32 31 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 23 23 23 23 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 94 94 94 94 94 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 80 80 80 80 80 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 10 10 10 8 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 250 250 250 270 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   7 7 7 6 7 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. കൂടിയ താപേില 32
 oC വരരയ ും ക റഞ്ഞ 

താപേില 23
 oC വരരയ ും പ്പതീക്ഷിക്ക ന്ന .. 

വിളകൾ വരാഗ കീടങ്ങൾ/ 

വിളപരിപാലനം 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

ഇഞ്ചി മൂട് ചീയൽ 

ഇഞ്ചിയിൽ മൂട ് ചീയൽ നരാഗും പ്രദ്ധയിൽരെട്ടാൽ 3 പ്ഗാും നകാെർ ഓക്സി 

നലാററഡ് ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കലക്കി ച വട്ടിൽ 

ഒഴിച്ച ്രകാട ക്ക ക. 

വാഴ സിഗട്ടാക്ക 

വാഴയിലെ സിഗട്ടാക്ക ട്ൊഗത്തിലെതിലെ 20 ഗഗാാം സയൂട് ാല ാണാസ് 

ഒെു െിറ്റർ ലവള്ളത്തിൽ കെർത്തി തളിച്ച് ലകാടുക്കുക. ട്ൊഗാം 

 ൂർഛിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ 1 ml ലഗരാരിലകാണാട്സാൾ ഒെു െിറ്റർ 

ലവള്ളത്തിൽ എന്ന ട്താതിൽ തളിച്ച് ലകാടുക്കുക. 

രതങ്ങ് ഓലചീയൽ 

രതങ്ങിൽ ഓലചീയൽ നരാഗും വരാൻ സാധ്യതയ ണ്്ട. കൂമ്പിലകള രട 

അപ്ഗഭാഗങ്ങളിൽ േിന്ന് കറ ത്ത േിറും വയാപിച്ച  ഉണങ്ങിനൊക ന്നതാണ് 

ഇതിേ്രറ ലക്ഷണും. നരാഗും പ്രദ്ധയിൽരെട്ടാൽ നരാഗബാധ്നയറ്റ ഭാഗങ്ങൾ 

വൃത്തിയാക്കി 2 ml രെക്സനകാണാനസാൾ 300 ml രവള്ളത്തിൽ കലക്കി 

രതങ്ങിേ്രറ മണ്ടയിൽ ഒഴിച്ച രകാട ക്ക ക. 

രേല്്ല ഗാളീച്ച 

രേൽപാടങ്ങളിൽ ഗാളീച്ചയ രട ആപ്കമണും കണ്ട വര ന്ന . േട ോമ്പ് 

രവള്ളി േിറത്തില ള്ള ക ഴൽ നപാരല രൂപരെട ന്നതാണ് ഇതിേ്രറ 

ലക്ഷണും. ആപ്കമണും കണ്ട വര ന്ന പാടങ്ങളിൽ ഫിനപ്പാേിൽ 0.3G ഒര  

ഏക്കറിേ് 4 കിനലാപ്ഗാും എന്ന നതാതിൽ ഇട്ട  രകാട ക്ക ക. 

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. 61/2020 (റവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                       തീയ്യതി:16.10.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: സ് നപ്പയിങ്ങ ും വളപ്പനയാഗവ ും കഴിവത ും രതളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാപ്തും 

രചയ്യ ക. കീടനരാഗ േിയപ്രണും സമീപത്ത ള്ള കർഷകർ കൂട്ടായ പ്പവർത്തേത്തിലൂരട രചയ്യ ന്നത് വീണ്ട ും 

നരാഗും ബാധ്ിക്ക ന്നത  ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയ ും. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


