
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 02.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 05.12.2020 06.12.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 5 15 25 20 15 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 32 32 31 31 31 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 25 25 25 25 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 95 95 95 95 95 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 55 55 55 55 55 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 14 20 20 20 14 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 90 90 140 70 70 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   4 8 8 8 8 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ മിതമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്ക ന്ന . കൂടിയ താരനില 32 oC വരരയ ും ക റഞ്ഞ 

താരനില 25 oC വരരയ ും ആകാൻ സാധ്യത. കാറ്റിനര്റ വവഗത കൂടാന ും സാധ്യത. 

വിള വരാഗ 

കീടങ്ങൾ/ 

വിളപരിപാ

ലനം 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രനല്്ല തണ്ട  ത രപ്പൻ 

രനല്ലിരല തണ്ട ത രപ്പരന നിയപ്രിക്ക ന്നതിനായി ട്പ്ടവക്കാപ്ഗമ്മ ജാവരാണിക്കത്തിന്രറ 

മ ട്ടക്കാർഡ കൾ ഒര  ഏക്കറിന് 2cc എന്ന കണക്കിൽ ഞാറ  രറിച്ച  നട്ട  ഒരാഴ്ചക്്ക വേഷും 

സ്ഥാരിക്ക ക. േലഭരത്ത രനല്രെടിയിൽ കണ്ട ത ടങ്ങിയാൽ കാർടാര് ട്ൈവപ്ഡാവലാട്റഡ് 

എന്ന തരി രൂരത്തില ള്ള കീടനാേിനി ഒര  ഏക്കറിന് 5 കിവലാ പ്ഗാും എന്ന വതാതിൽ ഇട്ട  

രകാട ക്ക ക. 

രനല്്ല വരാളവരാഗും 

രനൽപ്പാടങ്ങളിൽ രനൽരച്ചടിരയ ബാധ്ിക്ക ന്ന വരാളവരാഗും കാണാൻ സാധ്യതയ ണ്ട്. 

രാടങ്ങളിൽ രനൽരച്ചടിയ രട കടഭാഗത്ത  നിന്ന് ത ടങ്ങ ന്ന രരാള്ളിയ വരാല ള്ള രാട കളാണ് 

ഈ വരാഗത്തിൻരറ ലക്ഷണും. ഓലയ രട വരാളയ രട മ കളിൽ കാണ ന്ന ഈ രാട കൾ വരാഗും 

അധ്ികരിക്ക വപാൾ ഇലകളിവലക്ക  വയാരിക്ക കയ ും ഇലകൾ കരിഞ്ഞ  വരാക കയ ും രെയ്യ ന്ന . 

ഈ വരാഗും ബാധ്ിക്കാതിരിക്കാന ള്ള മ ൻകര തലായി ട്പ്ടവക്കാരഡർമ ഏക്കറിന് ഒര  കിവലാ 

എന്ന കണക്കിൽ ഞാറ  രറിച്ച നട്ട  ഒരാഴ്ചക്്ക വേഷും ട്ജവവളവ മായി കലർത്തി രാടത്ത  

ഇട്ട രകാട ക്കാും. കൂടാരത രറിച്ച  നട്ട  ഒര  മാസത്തിന  വേഷും ഇത് 10 പ്ഗാും ഒര  ലിറ്ററിന് എന്ന 

വതാതിൽ തളിച്ച് രകാട ക്ക ക. വരാഗും അധ്ികരിക്ക ന്ന സാൈെരയത്തിൽ രപ്രാരിരകാണവസാൾ 

1 ml ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന വതാതിൽ തളിച്ച രകാട ക്കാവ ന്നതാണ്. 

കപ്പ വളപ്രവയാഗും 

നട്ടു 45 ദിവസമായ കപ്പക്്ക രണ്ാാംവളമായി ഇനത്തിനനുസരിച്ചു പകുതി വീതാം യൂറിയയുാം 

പപാട്ടാഷുാം നൽകാവുന്നതാണ്. ഇടകിളച്ചുകളമാറ്റിയതിനുശേഷാം വളമിട്്ട, മണ്്ണകൂനകൂട്ടി 

നനച്ചുപകാടുക്കാവുന്നതാണ്. 

മ ളക് രവള്ളീച്ച 

മുളകിൽ പവള്ളീച്ചകളുപട ആക്കമണാം കാണാന് സാധ്യതയുണ്്. ഇവപയ നിയക്രിക്കുന്നതിനായി 

ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ 2 % വീരയമുള്ള ശവപപ്പണ്ണ പവളുത്തുള്ളി മിക്േിതാം തളിക്കുക. അപെങ്കിൽ 20 

ക്്ാാം ലക്കാനിസീലിയാം ലക്കാനി എന്ന മിക്ത കുമിള് ഒരു ലിറ്റര് പവള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക. 

വകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന വകദ്രം, പാലക്കാട് 

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

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപവരശക ബുള്ളറ്റിൻ 

വകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുറടയും ഇന്തയൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്ററയും പാലക്കാട് ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്ററയും വകരള കൃഷിവകുപ്പിന്ററയും സഹകരണവത്താറട തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

എ.എ.എസ്. 73/2020 (റ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                        തീയ്യതി:01.12.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവ നം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: സ് വപ്രയിങ്ങ ും വളപ്രവയാഗവ ും കഴിവത ും രതളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാപ്തും 

രെയ്യ ക. കീടവരാഗ നിയപ്രണും സമീരത്ത ള്ള കർഷകർ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂരട രെയ്യ ന്നത് വീണ്ട ും 

വരാഗും ബാധ്ിക്ക ന്നത  ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയ ും. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


