
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 09.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 12.12.2020 13.12.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 4 5 0.5 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 33 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 88 88 88 88 88 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 55 55 55 55 55 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 14 14 14 8 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 70 70 70 90 90 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   7 5 4 2 1 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്ക ന്ന . കൂടിയ താരേില 33 oC വരരയ ും ക റഞ്ഞ താരേില 

24 oC വരരയ ും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിള വരാഗ 

കീടങ്ങ

ൾ 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രേല്്ല 

ഇല 

ച ര ട്ടി

പ്പ ഴ  

രേൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഇലച ര ട്ടിപ്പ ഴ വിേ്രറ ആപ്കമണും കാണാൻ സാധ്യതയ ണ്ട്. ഇതിേ  

മ ൻകര തലായി രറിച്ച  േട്ട  മൂന്നാമരെ ആഴ്ച മ തൽ ട്പ്ടനക്കാപ്രമ്മ ട്കനലാണിസേ്്രറ 

മ ട്ടക്കാർഡ കൾ 5 ആഴ്ച ത ടർച്ചയായി ഏക്കറിേ ് 2cc എന്ന കണക്കിൽ വച്ച രകാട ക്ക ക. 

ആപ്കമണും പ്രദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ ബാസിലസ്്സ ത റിഞ്ചിയൻസിസിൻരറ അേ നയാജയമായ 

ന ാർമ നലഷൻ 1g ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളെിൽ എന്ന നതാതിൽ രർക്കര നചർെ് തളിക്ക ക. 

അരല്ലങ്കിൽ നലാറാൻപ്ടാേിലിനപ്രാൽ 18.5 SC 3ml 10 ലിറ്റർ രവള്ളെിൽ എന്ന കണക്കിൽ 

തളിച്ച രകാട ക്ക ക. 

നരാള

നരാരും 

രേൽപ്പാടങ്ങളിൽ നരാളനരാരും കാണാൻ സാധ്യതയ ണ്ട്. രാടങ്ങളിൽ രേൽരച്ചടിയ രട 

കടഭാരെ  േിന്ന ്ത ടങ്ങ ന്ന രരാള്ളിയ നരാല ള്ള രാട കളാണ ്ഈ നരാരെിൻരറ ലക്ഷണും. 

ഓലയ രട നരാളയ രട മ കളിൽ കാണ ന്ന ഈ രാട കൾ നരാരും അധ്ികരിക്ക നപാൾ 

ഇലകളിനലക്ക  വയാരിക്ക കയ ും ഇലകൾ കരിഞ്ഞ  നരാക കയ ും രചയ്യ ന്ന . മ ൻകര തലായി 

ട്പ്ടനക്കാരഡർമ ഏക്കറിേ ്ഒര  കിനലാ എന്ന കണക്കിൽ ഞാറ  രറിച്ച േട്ട  ഒരാഴ്ചക്്ക നരഷും 

ട്ജവവളവ മായി കലർെി രാടെ  ഇട്ട രകാട ക്കാും. കൂടാരത രറിച്ച  േട്ട  ഒര  മാസെിേ  

നരഷും ഇത ്10 പ്രാും ഒര  ലിറ്ററിേ ്എന്ന നതാതിൽ തളിച്ച ്രകാട ക്ക ക. നരാരും അധ്ികരിക്ക ന്ന 

സാഹചരയെിൽ രപ്രാരിരകാണനസാൾ 1 ml ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളെിൽ എന്ന നതാതിൽ 

തളിച്ച രകാട ക്കാവ ന്നതാണ്. 

വാഴ 
മാണ 

വണ്ട ്

മാണവണ്ടിേ്രറ ഉരപ്ദവും കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. വാഴക്കന്ന ്േട ന്നതിേ്രറ മ ൻര് കന്നിേ്രറ 

അടിഭാരും രചെി വൃെിയാക്കി ചാണകലായേിയ ും ചാരവ ും കലർന്ന മിപ്രിതെിൽ മ ക്കി 

മൂന്ന  ോല് ദിവസും രവയിലെ്് വച്ച ് ഉണക്കി േട ക. വാഴക്കന്ന ് ഒന്നിേ ് ഒര  കിനലാപ്രാും 

നവപ്പിൻ രിണ്ണാക്്ക എന്ന നതാതിൽ േട നപാൾ ഇട്ട  രകാട ക്ക ക. 

കമ ക ് മഹാളി 

കമ കിൽ മഹാളി നരാരും കാണാൻ സാധ്യതയ ണ്ട്. അടയ്ക്കയ രടയ ും മച്ചിങ്ങയ രടയ ും 

രതാപ്പി ഭാരെ  േിന്ന് ചീഞ്ഞ  വര കയ ും അത് രതാപ്പി ഭാരെ  േിന്ന് നവർരരട്ട  അടർന്ന  

വീഴ കയ ും രചയ്യ ന്ന . ഇങ്ങരേ വീഴ ന്ന അടക്കയ രട അരല്ലങ്കിൽ മച്ചിങ്ങയ രട ഉൾഭാരും 

മ ഴ വോയ ും ചീഞ്ഞിട്ട ണ്ടാക ും. ഈ നരാരും തടയ ന്നതിോയി നകാപ്പർ ഓക്സി നലാട്റഡ് 3 

പ്രാും ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളെിൽ എന്ന നതാതിൽ തളിച്ച് രകാട ക്കാവ ന്നതാണ്. 

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. 75/2020 (രചാവ്വാഴ്ച)                                                                                           തീയ്യതി: 08.12.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: സസസസസസസസസസസസസ സസസസസസസസസസസ സസസസസസസ സസസസസസസ സസസസസസസസസസസ സസസസസസ 

സസസസസസസ.  
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


