
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 05.09.2020 06.09.2020 07.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 10 5 15 0 8 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 32 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 95 95 95 95 95 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 83 83 83 83 83 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 6 4 6 4 6 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 320 320 270 270 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   8 7 8 4 8 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ പ്രതീക്ി് ്   ൂടിിയ തീപരേി  2  oC വരര എത്തപൻ 

സപധ്യതീയ ണ്്ട  ഇന്ത്യൻ ൂപ പവസ്ഥ വിഭപഗത്തിേ്രെ പ്രവചേമേ സരിച്ച  അി ത്തയപഴ്ച (9th to 15th രസര്റുംബർ) 

നൂരളത്തിൽ മഴയ രി അളവ് സപധ്പരണരയ്പൾ 64.9% ൂടിപൻ സപധ്യതീ  

വിളകൾ വരാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രേല്്ല ബാക്്ററീരിയൽ 

ഓലക്റരിച്ചിൽ 

നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാക്്ററീരിയൽ ഓലക്റരിച്ചിൽ രരാഗം ശ്രദ്ധയിൽനപ്പട്ടാൽ 

ഒരു ഏക്കറിെ് 2 ക്റിരലാശ്ഗാം ബ്ലീച്ചിങ ് പൗഡർ ക്റിഴിനക്റട്ടി പാടനെ 

നെള്ളനക്കട്ടിൽ ഇട്ടുനക്റാടുക്കുക്റ. രരാഗം അധിക്റരിക്കുക്റയാനെങ്കിൽ 2 

ശ്ഗാം സ്്നശ്ടപ്രറാസസ്ക്ലിൻ 10 ലിറർ നെള്ളെിൽ ക്റലക്കി തളിച്ച് 

നക്റാടുക്കുക്റ.  

രേല്്ല തീണ്ട തീ രപ്പൻ രേല്ലിര  തീണ്ട തീ രപ്പരേ േിയപ്ന്ത്ി് ്തീിേപയി ട്പ്ിന്പപ്ഗമ്മ 

ജപനരപണി്ത്തിേ്രെ മ ട്ട്പർഡ ൂൾ ഒര  ഏ്െിേ്  cc എ് ൂണ്ിൽ 

ഞപെ  രെിച്ച  േട്ട  ഒരപഴ്ച് ് നേഷും സ്ഥപരി് ൂ  േ ഭരത്ത 

രേ ്രചിിയിൽ ൂണ്ട തീ ിങ്ങിയപൽ ൂപർിപര് ട്ൈനപ്ഡപനലപട്െഡ് എ് 

തീരി രടരത്തി  ള്ള കൂിേപേിേി ഒര  ഏ്െിേ് 5 ൂിന പ പ്ഗപും എ് 

നതീപതീിൽ ഇട്ട  രൂപി ് ൂ  

രതീങ്ങ് രച്കരരപ ിപ്്പ രതീങ്ങ ൂളിൽ ഉണ്ടപൂപൻ സപധ്യതീയ ള്ള രച്കരരപ ിപ്്പ തീിയ ്തീിേ്രെ 

മ ൻൂര തീ പയി രതീരങ്ങപ്ിേ് 50 പ്ഗപും ട്പ്ിന്പരഡർമ 

ട്ജവവളനത്തപരിപപ്പും നചർത്ത ്രതീങ്ങിൻച വട്ടിൽ ഇട്ട രൂപി ് ൂ. ഒപ്പും 5 

ൂിന പ നവപ്പിൻരിണ്ണപ് ും നചർത്ത രൂപി ് ൂ. നരപഗും വ്  ൂഴിഞ്ഞപൽ 

രച്കരരപ ി് ് ഭപഗും രചത്തിമപറി ട്പ്ിന്പരഡർമ ൂ ഴമ്പ  

അരല്ലങ്കിൽ 5% രൈൂ്സപരൂപണനസപൾ ര രട്ടിര്പി ് ൂ. 

രതീങ്ങ് ശ്രുതൊട്ടം രതീങ്ങിൽ ഓ ചകയൽ നരപഗും വരപൻ സപധ്യതീയ ണ്്ട. ൂടമ്പി ൂള രി 

അപ്ഗഭപഗങ്ങളിൽ േി്് ൂെ ത്ത േിെും വയപരിച്ച  ഉണങ്ങിനപ്പപൂ ്തീപണ് 

ഇതീിേ്രെ  ്ണും. നരപഗും പ്േദ്ധയിൽരപ്പട്ടപൽ നരപഗബപധ്നയറ ഭപഗങ്ങൾ 

വൃത്തിയപ്ി 2 ml രൈക്സനൂപണപനസപൾ 300 ml രവള്ളത്തിൽ ൂ ്ി 

രതീങ്ങിേ്രെ മണ്ടയിൽ ഒഴിച്ച രൂപി ് ൂ. 

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. 50/2020 (റവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                      തീയ്യതി:04.09.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: ഉയർന താപെിലയിനല െർധെെ് തുടരുനതിൊൽ െിളക്റളിൽ പുതയിടൽ െടെി 

മണ്ണിനല ജലസ്ംരക്ഷെം ഉറപ്പു െരുെുക്റ. വിളൂൾ്് ആവേയപേ സരണും ജ നസചേും േിത്ത ൂ. 

 കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


