
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 15 40 15 20 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 34 34 34 34 34 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 92 92 92 92 92 
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 57 57 57 57 57 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 2 4 2 8 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 230 270 140 90 90 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   8 8 8 8 7 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ മ തൽ മിതമായ മഴ വരര ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. കൂടിയ താപേില 34 oC 

വരരയ ും ക റഞ്ഞ താപേില 24 oC വരരയ ും പ്പതീക്ഷിക്ക ന്ന . 

വിള വരാഗ കീടങ്ങൾ/ 

വിളപരിപാല

നം 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രേല്്ല 
തവിട്ട  

പ ള്ളിക്ക ത്ത   

രേൽപ്പാടങ്ങളിൽ തവിട്ട  പ ള്ളിക്ക ത്ത  നരാഗും കണ്ട വര ന്ന ണ്്ട. ഇത് 

േിയപ്രിക്ക ന്നതിോയി മാനകാരസബ് 3 പ്ഗാും ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 

അരല്ലകിൽ രപ്പാപിരേബ് 2.5 പ്ഗാും ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ 

കലക്കി തളിച്്ച രകാട ക്ക ക. 

രേല്്ല 
ബാക്്ററീരിയൽ 

ഓലക്റരിച്ചിൽ 

നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാക്്ററീരിയൽ ഓലക്റരിച്ചിൽ രരാഗം ശ്രദ്ധയിൽനപ്പട്ടാൽ ഒരു 

ഏക്കറിെ് 2 ക്റിരലാശ്ഗാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ക്റിഴിനക്റട്ടി പാടനെ നെള്ളനക്കട്ടിൽ 

ഇട്ടുനക്റാടുക്കുക്റ. രരാഗം അധിക്റരിക്കുക്റയാനെങ്കിൽ 2 ശ്ഗാം 

സ്്നശ്ടപ്രറാസസ്ക്ലിൻ 10 ലിറർ നെള്ളെിൽ എന്ന നതാതിൽ ക്റലക്കി തളിച്്ച 

നക്റാടുക്കുക്റ. 

രതങ്്ങ   കടചീയൽ 

രതങ്ങിൽ വരാൻ സാധ്യതയ ള്ള കടചീയൽ നരാഗത്തിേ് മ ൻകര തലായി 50 പ്ഗാും 

ട്പ്ടനക്കാരെർമ രതരങ്ങാന്നിേ് എന്ന കണക്കിൽ ട്ജവ വളവ മായി നചർത്ത് 

ച വട്ടിൽ ഇട്ട രകാട ക്ക ക. എന്നാൽ രചന്നീരരാലിപ്്പ  പ്രദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ 

േീരരാലിക്ക ന്ന ഭാഗും രചത്തി വൃത്തിയാക്കി ട്പ്ടനക്കാരെർമ ക ഴമ്പ  

രൂപത്തിലാക്കി നതച്ച രകാട ക്ക ക. 

പയർ, 

രവണ്ട 
േടീൽ 

രണ്ടാും വിളയായി രേൽകൃഷി രചയ്യാത്ത പാടങ്ങളില ും മറ്റ  കൃഷിയിടങ്ങളില ും 

പയർ, രവണ്ട എന്നിവ േട ന്നതിേ  അേ നയാജയമായ സമയമാണിത്. പയർ 

വിത്ത കൾ രവള്ളും അരല്ലകിൽ തനലദിവസരത്ത കഞ്ഞിരവള്ളും നചർത്ത് 

ട്റനസാബിയും കൾച്ചറ മായി കൂട്ടിനയാചിപ്പിച്ച  വൃത്തിയ ള്ള ചാക്കിൽ പരത്തി 

തണലത്ത  ഉണക്കിയ ും രവണ്ടയ രട വിത്ത കൾ സയൂനൊനമാണാസ് ഉപനയാഗിച്്ച 

പരിചരിച്ചതിേ  നരഷവ ും ഉടരേ പാടനത്തക്ക  വിതയ്ക്ക 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 പാലക്കാട് ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്ററയും വകരള കൃഷിവകുപ്പിന്ററയും സഹകരണവത്താറട തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

എ.എ.എസ.് 66/2020 (റ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                             തീയ്യതി:03.11.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവ നം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: െരണ്ടരതാ നതളിഞ്ഞരതാ ആയ ക്റാലാെസ്ഥയിൽ മാശ്തരമ സ്്രശ്പയിംഗ് െടൊെു. 

ക്റീടരരാഗ െിയശ്രെെിെ് മ ൻകര തലായി സൈെ മാർഗങ്ങള് അെലംബിക്കുന്നതാെ്  ഉചിതം. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


