
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0.5 0 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 32 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 94 94 94 94 94 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 88 88 88 88 88 

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

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 290 290 320 340 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   6 6 7 5 2 

ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്കുള്ള സാധ്യത കുറവായി കാണുന്നു. കൂടിയ താപനില 32
 oC വരരയുും 

കുറഞ്ഞ താപനില 24
 oC വരരയുും പ്പതീക്ഷികുന്നു. 

വിളകൾ വരാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രനല്്ല  

 

 

തണ്ടുതുരപ്പൻ രനല്ലിരല തണ്ടുതുരപ്പരന നിയപ്രികുന്നതിനായി ട്പ്ടക്കാപ്രമ്മ 

ജാക്പാണികത്തിന്രറ മുട്ടകാർഡുകൾ ഒരു ഏകറിന് 2cc എന്ന കണകിൽ 

ഞാറു പറിച്ചു നട്ടു ഒരാഴ്ചക് ക്േഷും സ്ഥാപികുക. േല്രത്ത രനല്രിടിയിൽ 

കണ്ടുതുടങ്ങിയാൽ കാർടാപ് ട്ൈക്പ്ഡാക്ലാട്റഡ് എന്ന തരി രൂപത്തിലുള്ള 

കീടനാേിനി ഒരു ഏകറിന് 5 കിക്ലാ പ്രാും എന്ന ക്താതിൽ ഇട്ടു രകാടുകുക. 

രനല്്ല രാളീച്ച രനൽപാടങ്ങളിൽ രാളീച്ചയുരട ആപ്കമണും കണ്ടുവരുന്നു. നടുനാമ്പ് രവള്ളി 

നിറത്തിലുള്ള കുഴൽ ക്പാരല രൂപരപ്പടുന്നതാണ് ഇതിന്രറ ലക്ഷണും. 

ആപ്കമണും കണ്ടുവരുന്ന പാടങ്ങളിൽ ഫിക്പ്പാനിൽ 0.3G ഒരു ഏകറിന് 4 

കിക്ലാപ്രാും എന്ന ക്താതിൽ ഇട്ടു രകാടുകുക. 

വാഴ മാണും 

അഴുകൽ 

വാഴയിൽ മാണും അഴുകൽ ക്രാരും കണ്ടുവരുന്നുണ്്ട. പുറരമയുള്ള 

വാഴട്കകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങി ക്പാകുന്നതാണ് ഇതിന്രറ പ്പധ്ാന ലക്ഷണും. 

ഈ ക്രാരലക്ഷണും പ്േദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ 3 പ്രാും ക്കാപ്പർ ഓക്സി ക്ലാട്റഡ് ഒരു 

ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന ക്താതിൽ കലകി വാഴച്ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച് രകാടുകുക. 

മുളക് വെള്ളീച്ച മുളകില് വെള്ളീച്ചകളുവെ ആക്കമണം കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. ഇെവെ 

നിെക്രിക്കുന്നതിനാെി ക്താട്ടങ്ങളിൽ മഞ്ഞരകണികൾ സ്ഥാപികുക. 

ആഴ്ചെില് ഒരിക്കല് 2 % െീരയമുള്ള വെവെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിക്രിതം 

തളിക്കുക. അവെങ്കില് 20 ക്്ാം ലക്കാനിസീലിെം ലക്കാനി എന്ന മിക്ത കുമിള് 

ഒരു ലിറ്റര് വെള്ളത്തില് കലക്കി തളിക്കുക. 
പച്ചകറികൾ കുരുടിപ്്പ 

ക്രാരും 

പച്ചകറികരള ബാധ്ികുന്ന കുരുടിപ്്പ ക്രാരും തടയുന്നതിനായി 10 ദിവസും 

കൂടുക്മ്പാൾ അസാഡിറാക്റ്റിൻ അടങ്ങിയ കീടനാേിനികൾ തളിച്ച് 

രകാടുകുക 

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 യൂണിറ്റിനറ്റയും വകരള കൃഷിവകുപ്പിന്ററയും സഹകരണവത്താറട തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

എ.എ.എസ്. 57/2020 (വയാഴാഴ്ച)                                                                                            തീയ്യതി:01.10.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: മഴ കുറവുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പുതയിടൽ നടത്തി ജലസുംരക്ഷണും ഉറപ്പു 

വരുത്തുക. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


