
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 10 10 18 10 2 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 32 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 25 23 23 23 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 98 98 98 98 98 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 75 75 75 75 75 

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

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 270 230 270 270 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   8 8 8 8 7 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്ക ന്ന . കൂടിയ താരേില 32
 oC വരരയ ും ക റഞ്ഞ താരേില 

23
 oC വരരയ ും  ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. 

വിളകൾ വരാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രേല്്ല  

 

 

വളപ്രനയാഗും/ 

നരാളനരാഗും 

നെല്ലിെ് ഒരു ഏക്കറിെ് 140 കില ോ എന്ന ലതോതിൽ കുമ്മോയം ഇട്ടു 10 

ദിവസത്തിെ് ലേഷം അടിവളം െന്നോയി ലേർത്ത ് നകോടുക്കുക. മണ്ണ്  

പരിലേോധെ അടിസ്ഥോെത്തിൽ ലവണം രോസവളങ്ങൾ  നകോടുക്കോൻ. നപോതു  

േുപോർേ അെുസരിച്ചു  മധയകോ  മൂപ്പുള്ള ഇെങ്ങൾക്ക് അവസോെനത്ത 

പൂട്ടിെ്നറ സമയത്തു 90 കില ോ രോജ് ല ോസ,് 40 കില ോ യൂറിയ, 15 കില ോ 

നപോട്ടോഷ് എന്നിവ ഒരു ഏക്കറിെ്  എന്ന ലതോതിൽ  അടിവളമോയി െൽകോം. 

നവള്ളം െിയന്ത്രിക്കോൻ കഴിയോത്ത പോടങ്ങളിൽ ഞോറു പറിച്ചു െട്ടു 10 

ദിവസത്തിെുള്ളിൽ ഈ വളങ്ങൾ െൽകോവുന്നതോണ്. രേല്ലില ണ്ടാകാൻ 

സാധ്യതയ ള്ള നരാളനരാഗും തടയ ന്നതിോയി, ഞാറ  രറിച്ച  േട്ട  ഒരാഴ്ചക്ക് 

നേഷും ട്പ്ടനക്കാരെർമ ഒര  ഏക്കറിേ് ഒര  കിനലാ എന്ന കണക്കിൽ ട്ജവ 

വളവ മായി നേർത്ത് കണ്ടത്തിൽ എറിഞ്ഞ  രകാട ക്ക ക.  

മാവ് രകാമ്പ ണക്കും മഴ മാറ ന്ന സമയങ്ങളിൽ മാവിൽ രകാമ്പ ണക്കും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയ ണ്്ട. 

ഈ ലക്ഷണും കാണ ന്ന മാവ കളിൽ നകാപ്പർ ഓക്സി നലാട്റെ് 3 പ്ഗാും ഒര  

ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കലക്കി തളിച്ച് രകാട ക്ക ക. 

രതങ്ങ് നകോമ്പൻനേല്ലി െല്ല രീതിയിൽ രതങ്ങിൻരറ  മ കൾ  ഭാഗും വൃത്തിയോക്കി 200 ന്ത്്ോം മണ ും 

ലവപ്പിൻ പിണ്ണോക്കും അടങ്ങിയ മിന്ത്േിതം 10:1 എന്ന അെുപോതത്തിൽ 

നതലങ്ങോ  കവിളകൾക്കിടയിൽ ഇട്ടു നകോടുക്കുന്നത് നകോമ്പൻ നേല്ലിയുനട 

ആന്ത്കമണം തടയോൻ സഹോയിക്കുന്നു. 

വാഴ മാണും 

അഴ കൽ 

വാഴയിൽ മാണും അഴ കൽ നരാഗും കണ്ട വര ന്ന ണ്്ട. ര റരമയ ള്ള 

വാഴട്കകൾ കരിഞ്ഞ ണങ്ങി നരാക ന്നതാണ് ഇതിേ്രറ പ്രധ്ാേ ലക്ഷണും. 

ഈ നരാഗലക്ഷണും പ്േദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ 3 പ്ഗാും നകാപ്പർ ഓക്സി നലാട്റെ് ഒര  

ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കലക്കി വാഴച്ച വട്ടിൽ ഒഴിച്്ച 

രകാട ക്ക 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 പാലക്കാട ്ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിനറ്റയും വകരള കൃഷിവകുപ്പിന്ററയും സഹകരണവത്താറട തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

എ.എ.എസ്. 58/2020 (റ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                            തീയ്യതി:06.10.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവ നം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ര തയിടൽ േടത്തി ജലസുംരക്ഷണും ഉറപ്പ  വര ത്ത ക. കീട 

നരാഗ സാധ്യത കൂടിയ സാഹേരയമായതിോൽ കൃതയമായി വിളകൾ േിരീക്ഷിക്ക കയ ും ത ടക്കത്തിൽ തരന്ന 

അവരയ േിയപ്രിക്കാൻ പ്േമിക്ക കയ ും രേയ്യ ക. കീടനരാഗ േിയപ്രണും സമീരത്ത ള്ള കർഷകർ കൂട്ടായ 

പ്രവർത്തേത്തിലൂരട രേയ്യ ന്നത് വീണ്ട ും നരാഗും ബാധ്ിക്ക ന്നത  ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയ ും. 

 

. 

 

 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


