
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 05.12.2020 06.12.2020 07.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 12 12 8 5 10 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 30 30 30 30 30 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 90 90 90 90 90 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 55 55 55 55 55 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 4 4 12 14 14 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 110 140 70 90 70 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   8 8 7 7 7 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ മിതമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്ക ന്ന . കൂടിയ താരനില 30 oC വരരയ ും ക റഞ്ഞ 

താരനില 24 oC വരരയ ും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിള വരാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രനല്്ല 

ബാക്റീരിയൽ 

ഓലകരിച്ചിൽ 

ഞാറ  രറിച്ച  നട്ടതിന  ശേഷും രനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാക്റീരിയൽ ഓലകരിച്ചിൽ ശരാഗും 

പ്േദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ ഒര  ഏക്കറിന് 2 കിശലാപ്ഗാും ബ്ലീച്ചിങ് രൗഡർ കിഴിരകട്ടി രാടരെ 

രവള്ളരക്കട്ടിൽ ഇട്ട രകാട ക്ക ക. ശരാഗും അധ്ികരിക്ക കയാരെങ്കിൽ 2 പ്ഗാും 

സ്രപ്ടരശ്റാസസക്ലിൻ 10 ലിറർ രവള്ളെിൽ കലക്കി തളിച്ച് രകാട ക്ക ക. 

തണ്ട ത രപ്പ

ൻ 

രനല്ലിരല തണ്ട ത രപ്പരന നിയപ്രിക്ക ന്നതിനായി സപ്ടശക്കാപ്ഗമ്മ 

ജാശരാെിക്കെിനര്റ മ ട്ടക്കാർഡ കൾ ഒര  ഏക്കറിന ് 2cc എന്ന കെക്കിൽ ഞാറ  

രറിച്ച  നട്ട  ഒരാഴ്ചക്്ക ശേഷും സ്ഥാരിക്ക ക. േലഭരെ രനല്രെടിയിൽ 

കണ്ട ത ടങ്ങിയാൽ കാർടാര് സൈശപ്ഡാശക്ലാസറഡ് എന്ന തരി രൂരെില ള്ള 

കീടനാേിനി ഒര  ഏക്കറിന് 5 കിശലാ പ്ഗാും എന്ന ശതാതിൽ ഇട്ട  രകാട ക്ക ക. 

വാഴ രിണ്ടിപ്പ ഴ  

രിണ്ടിപ്പ ഴ വിരെ ആപ്കമെും തടയ ന്നതിനായി 4 മ തൽ 5 മാസും പ്രായമായ വാഴകളിൽ 

ഉെങ്ങിയ ഇലകൾ നീക്കും രെയ്തതിന  ശേഷും 5% നന്മ, 50 ml ഒര  ലിറർ എന്ന ശതാതിൽ 

ഇലകളില ും രിണ്ടിയില ും മ ഴ വനായി തളിച്ച  രകാട ക്കാവ ന്നതാെ്. വണ്ട കള രട 

ആപ്കമെും പ്േദ്ധയിൽ രരട്ടിട്ട രണ്ടങ്കിൽ, ശമന്മ 5 ml വീതും രിണ്ടിയിൽ ആപ്കമെും 

നടെിയതിന  െ റ മായി മൂന്ന  ഭാഗങ്ങളിൽ ക െി വക്ക ക. 

ശെന കടെീയൽ 

മഴക്കാലെ  ശെനയിൽ കടെീയൽ ശരാഗും വരാൻ സാധ്യതയ ണ്ട്. കടഭാഗെ  െീഞ്ഞ  

വര കയ ും ഇലകൾ മഞ്ഞ നിറെിൽ ആക കയ ും രെയ്യ ന്നതാെ ്ഇതിന്രറ ലക്ഷെും. 

ഇത് തടയ ന്നതിനായി 20 പ്ഗാും സപ്ടശക്കാരഡർമ ഒര  ലിറർ രവള്ളെിൽ എന്ന ശതാതിൽ 

അരല്ലങ്കിൽ ശകാപ്പർ ഓക്സി ശക്ലാസറഡ് 3 പ്ഗാും ഒര  ലിറർ രവള്ളെിൽ എന്ന ശതാതിൽ 

തടെിൽ ഒഴിച്ച ്രകാട ക്ക ക. 

രതങ്ങ ്
രെന്നീരരാലി

പ്പ്് 

രതങ്ങ കളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയ ള്ള രെന്നീരരാലിപ്പ്് തടയ ന്നതിന്രറ 

മ ൻകര തലായി രതരങ്ങാന്നിന ് 50 പ്ഗാും സപ്ടശക്കാരഡർമ സജവവളശൊരടാപ്പും 

ശെർെ് രതങ്ങിൻെ വട്ടിൽ ഇട്ട രകാട ക്ക ക. ഒപ്പും 5 കിശലാ ശവപ്പിൻരിണ്ണാക്ക ും 

ശെർെ രകാട ക്ക ക. ശരാഗും വന്ന  കഴിഞ്ഞാൽ രെന്നീരരാലിക്ക ന്ന ഭാഗും 

രെെിമാറി സപ്ടശക്കാരഡർമ ക ഴമ്പ  അരല്ലങ്കിൽ 5% രൈക്്സാരകാെശസാൾ 

ര രട്ടിരക്കാട ക്ക ക. 

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. 74/2020 (റവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                      തീയ്യതി:04.12.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: സസസസസസസസസസസസസ സസസസസസസസസസസ സസസസസസസ സസസസസസസ സസസസസസസസസസസ സസസസസസ 

സസസസസസസ.  
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


