
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 2 0 15 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 33 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 25 25 25 25 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 98 98 98 98 98 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 66 66 66 66 66 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 10 12 12 10 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 50 50 50 70 70 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   5 4 8 2 3 

ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടിയ താരേില 33 oC വരര എത്താൻ സാധ്യത. 

ജില്ലയിൽ അടുത്ത രണ്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ സാധ്യത ഉള്ളതിോൽ ജാപ്രത രാലിക്കുക. 

വിള വരാഗ കീടങ്ങൾ/ 

വിളപരിപാല

നം 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രേല്്ല മുഞ്ഞ 

രേൽപ്പാടങ്ങളിൽ മുഞ്ഞയുരട ആപ്കമണും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആപ്കമണും 

കുറയ്ക്കാോയി ഇടവിട്ട് രവള്ളും കയറ്റി ഇറക്കുക. ഒരു ഏക്കറിേ് 75 കിനലാപ്രാും 

അറക്കരപ്പാടി, 3 ലിറ്റർ മരെെ അരല്ലങ്കിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ എന്നിവയുരട 

മിപ്രിതും രാടത്തു ഇട്ടുരകാടുക്കുക. അരല്ലങ്കിൽ ഒരു ഏക്കറിേ് 60 കിനലാപ്രാും 

എന്ന കണക്കിൽ നവപ്പിൻ രിൊക്്ക നേർത്്ത രകാടുക്കുക. നരാരും 

അധ്ികരിക്കുന്ന സാഹേരയത്തിൽ അസനേറ്റ് എന്ന കീടോരിേി ഒരു ലിറ്ററിേ് 1.6 

പ്രാും എന്ന നതാതിൽ കലക്കി തളിച്ച് രകാടുക്കുക. 

രതങ്്ങ രേന്നീരരാലിപ്പ ്

രതങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രേന്നീരരാലിപ്പ്  നരാരും തടയുന്നതിോയി നരാര ഭാരങ്ങൾ 

വൃത്തിയാക്കി 5% വീരയമുള്ള രഹക് സാരകാണനസാൾ ലായേി 

നതച്ചുരകാടുക്കുക. ഒപ്പും 2ml ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ േുവട്ടിലുും 

ഒഴിച്ച് രകാടുക്കുക. 

വാഴ മാണും അഴുകൽ 

വാഴയിൽ മാണും അഴുകൽ നരാരും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. രുറരമയുള്ള വാഴകകകൾ 

കരിഞ്ഞുണങ്ങി നരാകുന്നതാണ് ഇതിേ്രറ പ്രധ്ാേ ലക്ഷണും. ഈ നരാരലക്ഷണും 

പ്രദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ 3 പ്രാും നകാപ്പർ ഓക്സി നലാകറഡ് ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 

എന്ന നതാതിൽ കലക്കി വാഴച്ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച് രകാടുക്കുക. 

രച്ചക്കറി േൂർണരൂപ്്പ 
രച്ചക്കറികളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള േൂർെരൂപ്പു തടയുന്നതിോയി 

സൾേർ 2 പ്രാും ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ തളിച്ച് രകാടുക്കുക. 

രയർ േടീൽ 

രണ്ടാും വിളയായി രേൽകൃഷി രേയ്യാത്ത രാടങ്ങളിലുും മറ്റു കൃഷിയിടങ്ങളിലുും 

രയർ േടുന്നതിേു അേുനയാജയമായ സമയമാണിത്. രയർ വിത്തുകൾ രവള്ളും 

അരല്ലങ്കിൽ തനലദിവസരത്ത കഞ്ഞിരവള്ളും നേർത്്ത കറനസാബിയും 

കൾച്ചറുമായി കൂട്ടിനയാേിപ്പിച്ചു വൃത്തിയുള്ള ോക്കിൽ രരത്തി തണലത്തു 

ഉണക്കി ഉടരേ രാടനത്തക്കു വിതയ്ക്കുക. 

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. 67/2020 (റവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                       തീയ്യതി:06.11.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: ജില്ലയിൽ മഴയിൽ ലഭയതക്കുറവ് അേുഭവരപ്പടുന്നതിോൽ വിളകളിൽ രുതയിടൽ 

മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബിക്കുക. സൂരയപ്രകാരും നേരിട്ട് മെിൽ രതിക്കാത്ത വിധ്ും ഓല, കവനക്കാൽ, രതാണ്ട് 

എന്നിവയുരനയാരിച്ചു മെിരേ രരാതിഞ്ഞു ജലസുംരക്ഷണും ഉറപ്പുവരുത്തുക. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


